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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka, med diskursanalys som metod, hur den 

som är misstänkt för brott konstrueras samt vilka maktdiskurser som kan exponeras i två 

textmaterial utgivna av det svenska rättsväsendet. Det huvudsakliga empiriska 

materialet är rapporten Häktningstider och restriktioner, och det andra textmaterialet 

som används av Kriminalvården och som finns tillgängligt för häktade, är Information 

till häktade. Teorier som används är utöver diskursanalys och Michel Foucault,  Erving 

Goffmans teori om totala institutioner. Uppsatsens resultat visar på att ”den misstänkte” 

konstrueras i de två textmaterialen, i stor grad som mer än bara misstänkt, utan i flera 

hänseenden som implicit skyldig, trots att denna endast är misstänkt för brott. Vidare 

exponeras inom ”häktesdiskursen” en diskrepans mellan två teman: utredning och 

humanitet. Maktdiskursen eller maktutövandet förekommer i utredningstemat. Det är 

detta tema som legitimeras i störst utsträckning, på bekostnad av humanitetstemat. 

Dessa resultat visar på att det Svenska rättsväsendet har en förtryckande funktion mot 

den som sitter frihetsberövad, misstänkt för brott. Resultaten diskuteras i förhållande till 

tidigare forskning omfattande både häkte och anstalt som tar upp ämnen som psykisk 

ohälsa och antiterroristmetoder.  
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1. Inledning 

I Sverige kan åklagare begära att domstol häktar en person som på sannolika skäl är misstänkt 

för brott som kan ge fängelse i minst 1 år, ifall det finns risk att denna avviker (flyktfara), 

undanröjer bevis (kollusionsfara) eller fortsätter begå brott (recidivfara). Vidare kan en person 

häktas som är skäligen misstänkt om det är synnerligt viktigt i avvaktan på ytterligare 

utredning (Åklagarmyndigheten 2014). Vid häktning som beslutas vid en häktesförhandling 

senast 72 timmar efter anhållande, kan domstolen ge åklagaren rätt att besluta om restriktioner 

för den häktade. Restriktioner är inskränkningar gällande besök, läsa tidningar, träffa andra 

häktade, att post granskas av åklagare samt att den häktade inte har tillgång till radio eller tv 

(Ekbom m.fl. 2010: 208). Restriktioner innebär alltså inskränkningar gällande kontakter med 

omvärlden. En häktad person med eller utan restriktioner, har tillgång till en timmes så kallad 

promenad per dygn. Promenad är ett tillfälle för den häktade att få andas frisk luft, i en typ av 

cell som är belägen utomhus. Vidare är en häktad person vanligtvis inlåst 23 av dygnets 24 

timmar och något övre tak för hur länge en person kan sitta häktad finns inte (ibid: 205) varför 

häktning med restriktioner bör tolkas som isolering. 

 

Det svenska rättsväsendet har upprepade gånger blivit granskade och kritiserade av 

internationella tortyrkommittéer för långa häktestider och användningen av restriktioner 

(Åklagarmyndigheten 2014). Europarådets tortyrkommitté har besökt Sverige 1991, 1994, 

1998, 2003 och 2009 och även av Europarådets särskilda kommissarie för mänskliga 

rättigheter år 2004 samt av kommitténs operativa tillsynsorgan år 2008. Vid samtliga besök 

har Sverige fått kritik avseende långa häktningstider samt häktesrestriktioner 

(Åklagarmyndigheten 2014). 

 

Som respons på kritiken gav Riksåklagaren i mitten av 2013 en arbetsgrupp i uppdrag att se 

över hur användningen av restriktioner för häktade kan minskas och hur långa häktningstider 

kan undvikas. Arbetsgruppen bestod av aktörer från åklagarmyndigheten, brottsförebyggande 

rådet, advokatsamfundet, polisen samt kriminalvården. Rapporten som är tänkt att ligga till 

grund för nya åtgärdsplaner, utkom i januari 2014 och fick namnet Häktestider och 

restriktioner (ibid). 
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Rapporten är alltså författad av representanter från hela rättsväsendet men saknar representant 

för den grupp som rapporten faktiskt berör – "den brottsmisstänkte" (i fortsättningen refererad 

till som ’den misstänkte’) och sedermera den häktade. Denna avsaknad är problematisk och 

kan innebära att Sverige har ett förtryckande rättsväsendesystem var "den misstänkte" inte 

kommer till uttryck om sin egen situation. Detta gör ämnet särskilt viktigt att undersöka 

eftersom Sverige i allmänhet uppfattas som ett demokratiskt och humant land. Utöver denna 

rapport finns ett annat textdokument som riktas till och är tillgängligt för den häktade, 

publicerat av Kriminalvården. Namnet på dokumentet är Information till häktade 

(Kriminalvården 2011) som består av 27 sidor med information om häktesvistelse, kontakter 

med omvärlden, ordning och säkerhet samt händelser efter dom. Textmaterialet är tänkt att 

fungera som ett informationsdokument gällande tiden på häktet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med anledning av upprepad internationell kritik och det faktum att "den misstänkte" inte 

representeras i rapporten finner jag Häktestider och restriktioner (Åklagarmyndigheten 2014) 

högst angelägen att undersöka. Utöver denna rapport anser jag även dokumentet Information 

till häktade (Kriminalvården 2011) lämpligt att undersöka då det är direkt riktat till "den 

misstänkte", frihetsberövade och häktade. Uppsatsens metodologiska utgångspunkt är 

Foucaultinspirerad diskursanalys med särskild betoning på Foucaults maktbegrepp. Teoretiska 

utgångspunkter är tillika Foucaults diskursanalys samt Ervin Goffmans teori om totala 

institutioner. Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur subjektspositionen 

"den misstänkte" konstrueras i de två textmaterialen, det vill i korthet säga vilken samhällelig 

ställning ’den misstänkte’ har, eller vilket handlingsutrymme positionen förfogar över inom 

en diskurs (Ahrne och Svensson 2011: 159 ff)). I andra hand vill jag undersöka vilka 

diskurser med avseende på makt som kan urskiljas.  

 

Mina frågeställningar är: 

• Hur framställs och konstrueras ”den misstänkte” i rapporten Häktningstider och 

restriktioner (Åklagarmyndigheten 2014) samt i textmaterialet Information till 

häktade (Kriminalvården 2011)? 

• Vilka maktdiskurser kan exponeras i dessa två textmaterial? 
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1.2 Avgränsningar 

Rapporten Häktestider och restriktioner (Åklagarmyndigheten 2014) består av cirka etthundra 

A4-sidor och är således ett för omfattande empiriskt material, för att vara lämpligt att 

analyseras i sin helhet under de 10 veckor som en kandidatuppsats omfattar.  Istället görs ett 

selektivt urval av rapportens delar, var restriktionsdelen inkluderas och delen om långa 

häktningstider samt häktning och restriktioner gällande ungdomar exkluderas. Det andra 

textmaterialet Information till häktade (Kriminalvården 2011) är mindre omfattande på 

knappa 30 sidor och är därmed inom lämpligt omfång för uppsatsen.  

1.3 Förförståelse 

Jag, Peter Hultgren har sedan 2008 varit anställd i Kriminalvården. Under mitt första år i 

myndigheten arbetade jag på en kriminalvårdsanstalt i Malmö och därefter fram till i dag 

arbetar jag på Sveriges största häkte, Kronobergshäktet i centrala Stockholm. På båda 

verksamhetsställena har min tjänst varit kriminalvårdstjänsteman med nära klientarbete. Det 

problemområde jag har valt att undersöka faller sig logiskt för mig eftersom jag har 

erfarenheter av att arbeta med häktade som har restriktioner. Av stor vikt att framlägga är min 

uppfattning att häktade i Sverige inte behandlas som att de är oskyldiga trots att de inte ännu 

blivit dömda. Vad jag menar åsyftar inte mikronivåer, att enskild personal inom rättsväsendet 

behandlar häktade som de vore skyldiga utan snarare att själva rättssäkerhetssystemet med 

häktning och restriktioner skapar ett subjekt som inte behandlas som oskyldig, det vill säga en 

problematik som snarare befinner sig på makronivå. Jag har alltså en kritisk utgångspunkt 

som för läsaren bör tas i beaktande. Jag återkommer till detta i metodavsnittet. 

1.4 Frihetsberövandets process 

Det är nödvändigt att ge en förklaring till vilka de föregående processerna före häktning 

innebär – att vara gripen eller anhållen. En brottsutredning som också kallas förundersökning, 

ska inledas av polisen när det finns misstanke om att brott som lyder under allmänt åtal, har 

begåtts. Det vill säga i de fall som det finns skäl för att väcka åtal i en domstol. Polisen har 

rätt att gripa en person, om det finns skäl för anhållande. Själva gripandetiden, det vill säga 

frihetsberövandet, är normalt högst 6 timmar, men kan vid särskilda fall utökas till 12 timmar, 

vilket regleras i Rättegångsbalken, 23 kapitlet om förundersökning (Polisen 2014). Polisen 
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ska så snart som möjligt förhöra den misstänkte och därefter ska åklagare besluta om den 

misstänkte ska anhållas. Anhållning innebär att den misstänkte fortgår att vara frihetsberövad, 

vilket görs i väntan på att en domstol ska pröva om det finns skäl för häktning (ibid). Senast 

klockan 12 på den tredje dagen från anhållandet, måste åklagaren framföra en 

häktesframställan till domstol (ibid), annars måste den misstänkte släppas på fri fot. Detta 

betyder att utöver de maximalt 12 timmar en misstänkt kan vara gripen, kan hen vara anhållen 

i ytterligare 3 dagar. De som är gripna eller anhållna har begränsad kontakt med omvärlden, i 

normalfallet enbart kontakt med advokat, polis, åklagare och kriminalvårdens personal (ibid).  

 

2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör jag för de teorier som valts utifrån problemställningen hur ”den 

misstänkte” konstrueras samt vilka maktdiskurser som kan göras synliga. Vidare redogörs för 

närliggande tidigare forskning och dess koppling till problemställningen. Anledningen till att 

tidigare forskning inte ligger under ett eget kapitel beror på att jag inte har lyckats hitta mer än 

sex empiriska textmaterial, vilket gör det lämpligt att sammanföra teori och tidigare forskning 

under samma kapitel. Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten jag använder mig av är 

Foucault och särskilt hans bok Övervakning och straff (1987). Denna teori har jag valt 

eftersom boken anses vara en modern klassiker inom samhällsvetenskapen som behandlar 

rättsväsendet och straffsystem. Därav anser jag Foucault vara ett lämpligt teoretiskt val för 

mitt problemområde. Den andra teoretiska utgångspunkt jag har valt är Goffman och hans bok 

Totala institutioner (1973). Boken består av fyra essäer gällande anstaltslivets sociala villkor. 

Goffman beskriver inte bara livet för de som är frihetsberövade på grund av brott utan även 

andra institutioner så som mentalsjukhus, kloster, regementen med mera, vilka alla har 

gemensamma nämnare. Denna teori är lämplig för min problemställning eftersom den 

behandlar påtvingad gemenskap, isolering samt kontroll från en och samma auktoritet (ibid). 

Totala institutioner (1973) är likt Övervakning och straff (1987) att betrakta som en klassiker 

inom samhällsvetenskaplig forskning.     
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2.1 Med en konstruktivistisk utgångspunkt 

Diskursanalysen grundar sig på en konstruktivistisk utgångspunkt. Detta innebär enligt 

Bergström & Boréus (2012) att de uppfattningar som människor har om samhället och sin 

omgivning varierar mellan tid och rum, samt på vilket sätt vi konstruerar och tolkar världen 

med språket, har direkta konsekvenser för människor (ibid: 150). Dessa konsekvenser 

kommer utifrån konstruktionen – hur vi talar och agerar kring ett fenomen ligger till grund, 

för hur vi skapar föreställningar om dem. När en person anses misstänkt och senare häktad, 

skapas föreställningar om denna person vilka reproducerar ett subjekt som också reproduceras 

då rättsväsendet låser in personen på ett häkte. Konsekvensen för den enskilde personen blir 

utöver de psykosociala konsekvenser, att i andras ögon ses som någon som misstänkt för 

brott; alltså berövandet av friheten. Konstruktivismen förkastar således idén om möjligheten 

till ett objektivt synsätt. Argumentet för detta är uppfattningen att kunskap grundas och 

konstrueras mellan människor med hjälp av språket (ibid: 22). Konsekvenserna av detta 

tolkningssätt blir att ingen åtskillnad görs mellan språk och verklighet.  

2.2 Definition av diskurs 

Diskurs är ett mångfacetterat begrepp som används i olika vetenskapliga grenar (Sahlin 1999: 

84). Detta innebär att en begreppsförklaring behövs samt en förklaring för hur jag i uppsatsen 

använder mig av begreppet. Foucault förklarade begreppet ungefär som ett "praktiserat språk" 

eller som en "framställningsordning", som utgör en historisk given form för vetande och 

diskussion (ibid). Min uppfattning av diskursen som begrepp och så som jag använder 

begreppet, grundas i denna förklaring. Vidare är min uppfattning att diskurser behandlar den 

kunskap och mening som konstrueras genom språket. Detta betyder att jag tolkar diskurser 

som konstruerande av verkligheten och vad som är att betrakta som sanning.  Med denna 

utgångspunkt kan ”den misstänkte” vara intressant att undersöka.  Utan diskurser som 

behandlar misstänkta, skulle detta innebär att vi inte tolkar dem som särskilda eller 

kategoriserade på ett visst sätt, vilket skulle vara meningslöst att analysera.  
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2.3 Foucaults diskursanalys och maktbegreppet 

Bergström och Boréus (2012: 354) beskriver diskursanalys som ett studium av 

samhällsfenomen där språket står i fokus. Vidare tar författarna upp vad som är särskilt för 

Foucaults diskursanalys och de skriver att han använde sig av ett omfattande diskursbegrepp 

som utöver språket inkluderar alla meningsskapande sociala praktiker, vilket innebär att det 

inte existerar någon oberoende verklighet utanför diskurser (ibid: 357).  En träffande 

beskrivning av diskursanalysen som jag vill koppla till min undersökning är att tolka 

diskurser som en form av regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra 

samtidigt som den påtalar vilka som har rätten att uttala sig med auktoritet (ibid: 358). Då 

Foucault (1987) talade om makt, syftade han på den makt som uppkommer under utövande av 

densamma. Makt är alltså inget som utövas från en individ till en annan, utan den skapas i 

relationen mellan människor, och betyder begränsningar eller möjligheter för individer (ibid: 

311). För att utöva makt krävs kunskap, som är nära kopplad till makt. Denna kunskap styr 

vad som är möjligt att uttrycka, samt hur något är möjligt att uttrycka (ibid: 312). I 

Övervakning och straff (ibid) beskrivs fängelset som en instans som konstruerar och sätter 

gränser för vad brott och brottslighet är, eftersom dessa gränser markerar vad som lagligt och 

inte lagligt, blir den en producent av kunskap, det vill säga av vad som är sant och därmed 

utgör makten.   

2.3.1 Kritisk reflektion av maktbegreppet och diskurser 

Den kritik jag vill anföra gällande mitt val av Foucault som teori gäller maktbegreppet och 

särskilt Foucaults syn på makt. Kritiken ligger i att begreppet är av mycket vid karaktär, vilket 

innebär att makt kan existera överallt och det går således att analysera överallt, vilket i sin tur 

kan te sig meningslöst enligt författarna (ibid 348). En möjlig respons på denna kritik är att 

explicit tolka Foucault syn på makt som kommen ur de regler som finns inom diskurser (ibid: 

348) och inte som någonting universellt eller oberoende.  Man måste alltså alltid undersöka 

makten, utifrån dess samhälleliga sammanhang. Foucault vida diskursbegrepp, som utgår från 

att det inte finns någon yttre verklighet, som står utanför diskurser (ibid: 349), kan vara 

problematisk. Problemet ligger i att om allt skall tolkas utifrån diskurser, så är det inte möjligt 

att se historiska händelser i termer av kausalitet. En möjlig respons på denna kritik är att 

erkänna en yttre värld utanför diskurser, men dessa saknar mening så länge de befinner sig 

utanför en diskurs (ibid: 350).  
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2.3.2 Subjektspositioner 

Diskurser rymmer så kallade subjektspositioner vilka kan beskrivas som det 

handlingsutrymme människor har att agera med, inom en given diskurs. Detta 

handlingsutrymme som omfattar avgränsade sätt att agera är beroende av vilken 

kategorisering de har getts (Bergström & Boréus 2011: 139).  Omfattningen är av språkliga 

och andra sociala praktiker, som skapar föreställningar och beräkningar av andra människor. 

Vidare är de påverkade av andra subjektspositioner som existerar inom samma diskurs, vilka 

begränsar eller möjliggör handlingar utifrån positionen.  

2.3.3 Övervakning och straff 

Foucault studerar fängelset som institution och dess maktutövning i boken Övervakning och 

straff (1987) där han granskar fängelsesystemet över tid. Fängelseinstitutionen definierar 

Foucault som ett verktyg för att skapa ett vetande om den intagne. Detta görs genom att skilja 

människorna åt, fördela, klassificera, och utnyttja deras tid och krafter maximalt (ibid: 233). 

Under 1800-talet blir makten att bestraffa en av samhällets allmänna funktioner, som når ut 

till alla medborgare och straffet anses rättvist, eftersom det är lika mycket frihetsberövande 

oavsett bakgrund och dess kvantitet bestäms av längden på straffet (ibid: 234).  Jämförelser 

görs mellan det slutna fängelsesystemet som är inriktat på negativa sanktioner så som 

kroppsbestraffning, och panoptismen, alltså det övervakande fängelset som förutom att 

kontrollera den intagne även fyller funktionen att göra den nyttig. Panoptismen eller 

övervakningen gör klienten ständigt medveten om att han är synlig, eftersom panoptikon 

består av ett högt torn med skydd för insyn, men konstruerat så att klienten och dess cellmiljö 

hela tiden är övervakat (ibid: 202). Nyttan kommer ur det avvikande subjekt som konstrueras: 

brottslingen eller den kriminelle, vilken utgör en tydlig skillnad till andra 

samhällsmedborgare. Den intagne behöver de facto inte vara övervakad, utan bara känna att 

han är det, för att han ska bli nyttig. Nyttan grundas i straffet som Foucault ser som ett förlopp 

med syfte att förvandla den intagne, genom att ändra de vanor han har och styra hans kropp, 

syftar fängelsestraffet till att förändra sinnena (ibid: 147).  Övervakningen och isoleringen 

skapar således den kriminella som ett självkontrollerande subjekt. Alltså genom att ständigt 

övervaka intagna med hjälp av panoptikon kommer hen alltid att känna sig övervakad och 

handla därefter (ibid: 202). 
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2.3.4 Diskursens ordning 

I Diskursens ordning (1993) redogör Foucault för uteslutningsprocesser vilka sätter gränser 

för vem som får tala, vilka som anses vara experter och vilka som bör lyssnas på. 

Utestängningsprocesserna delas in under tre kategorier: förbudet, uppdelningen av förnuftet 

och vansinnet samt uppdelningen av vad som är sant och falskt. Det är den sista kategorin, 

uppdelningen mellan vad som är sant och vad som är falsk som Foucault lägger störst vikt 

vid. Genom begreppet sant skapas en allmän bild av innebörden som är oberoende av vem 

som uttalar sig om det (ibid: 49). Det som anses vara sant är svårt att argumentera mot. 

Utestängningsmekanismer handlar alltså om vem som får tala och vem som skall lyssnas på. 

Dessa utestängningsmekanismer är vad som utgör makten inom en diskurs.  

2.4 Goffmans Totala Institutioner 

I boken Totala institutioner: Fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor (1973) behandlar 

Goffman aspekter som identitet och rollförlust och hur livet ter sig för de intagna på totala 

institutioner. Centralt för dessa institutioner är den sociala ordningens skillnad i individens liv 

jämfört med den totala institutionens: i ett modernt samhälle sover, arbetar och åtnjuter 

individen sin lediga tid på olika platser med olika människor under skilda auktoriteter, (ibid: 

14) medan livets sfärer i en total institution inte skiljs åt. Livet med alla dess aspekter utförs 

istället på samma plats och under samma auktoritet. Individerna utför samma handlingar, inte 

av egen vilja utan för att de är tvingade till det (ibid: 15). Saker som görs sker inte spontant, 

istället följer de en planerad aktivitet, som består av formella regler utformade för att nå 

institutionens officiella mål (ibid: 15 ff). Det viktigaste draget hos totala institutioner är enligt 

Goffman att de mänskliga sociala behoven, att relatera till andra människor, behandlas utifrån 

en byråkratisk organisation (ibid). Vidare tar Goffman upp de intagnas värld som ett eget 

kapitel. Här understryks att individen innan hen har ankommit den totala institutionen besitter 

en fast social ordning. Denna sociala ordning berövas vid ankomsten till den totala 

institutionen genom att individen underkastas olika förnedringar så som degraderingar och 

förödmjukelser (ibid: 20). En kränkning av personligheten börjar genom den mur som finns 

mellan den intagne och världen utanför.  

En vidare förändring av personligheten grundas på tre element: 

• Ordningsregler 

• Belöningar och förmåner 
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• Bestraffningar 

Ordningsreglerna är de regler som sätter gränserna för det dystra livet inom institutionen och 

den första är intagningsproceduren. Belöningar och förmåner används i utbyte mot lydnad. 

Dessa belöningar och förmåner skapar en besatthet hos individen genom att de erbjuds under 

ett tidigt stadie av personlighetsförändringen (ibid: 42). Belöningar betyder här enbart 

frånvaron av brister som man i det privata livet i vanliga fall inte skulle stå ut med. 

Bestraffningar är indragning av belöningar som för den intagne på en total institution får 

enorma betydelser (ibid: 43).  

 

Denna påverkan av personligheten resulterar i rollförlust eftersom isolering från omvärlden 

bryter de tidigare rollindelningar som den intagne har haft (ibid: 21). Under den första tiden 

på en total institution, som en militärförläggning, kan individen förvägras besök och 

permission med syfte att bryta ned individen och få denna att erkänna den rollförlust som 

uppstår (ibid). Utöver rollförluster har intagningsprocessen även en förödmjukande effekt. 

Denna består ofta av uppteckning av levnadshistoria, fotografering, tilldelning av nummer 

istället för namn, visitering, tilldelning av institutionens klädsel m.m. (ibid: 22). Det är genom 

dessa processer som den intagne i en total institution blir ett objekt som hanteras byråkratiskt 

(ibid).  

2.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som behandlar häkte och dess isolering är mycket begränsad. En anledning 

till detta kan bero på att forskare inte har tillgång till häkten på grund av sekretess och etiska 

aspekter. Utöver kriminalvårdens egen forskning kring häktade har jag funnit tre 

forskningsrapporter som behandlar häkten. Det faktum att tidigare forskning på ämnet är 

mycket begränsat, tyder på att det är ett outforskat område som bör tittas närmare på.  

 

Däremot förekommer ingen brist vad gäller både svensk och internationell forskning kring 

anstalter, som alltså studerar de tidigare häktade som blivit dömda till fängelse. Nedan 

redogör jag för tidigare forskning som både berör häkten och anstalter. 

2.5.1 Isolering i häkte och anstalt som nedbrytande faktor 

Under perioden 2009 till 2010 utförde Kriminalvården (Holmgren m.fl. 2011) en studie 

gällande psykisk ohälsa hos häktade. Samtliga nyhäktade på häktet Kronoberg tillfrågades om 
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de ville medverka i en undersökning gällande självskattning av psykisk ohälsa. Den 

undersökta gruppen bestod av 1098 personer varav 705 hade restriktioner. Metoderna som 

användes var ett frågeformulär som den intagne fick besvara på egen tid enskilt samt 

intervjuer. Undersökningen visade på att häktning med restriktioner utgör en signifikant risk 

för psykisk ohälsa (ibid: 20). Slutsatserna som drogs var att det kan finnas flera orsaker till att 

häktade med restriktioner visar tecken på psykisk ohälsa. Men tre faktorer kunde särskilt 

urskiljas som grund för nedbrytande: passivitet, ovisshet och vanmakt (ibid: 23). Denna studie 

visar tydligt på hur isolering kan fungera som en maktfaktor i en institution. Genom att den 

häktade förvisas till passivitet och osäkerhet, resulterar detta i en psykologisk nedbrytning 

som kan innebära att den häktade inte klarar av att hänga med och försvara sig på ett adekvat 

sätt i häktesförhandlingar och rättegångar. Studien visar på att myndigheten kriminalvården är 

medveten om problematiken med häktning och restriktioner. Vilken effekt som studien har 

haft rent praktiskt för verksamheten känner jag inte till.  

 

I studien Penal Exceptionalism? Nordic Prison Polity and Practice (Ugelvik & Dullum 2012) 

undersöks hur fängelse och häkten ser ut i norden, i förhållande till den välfärd som är 

signifikant för Skandinavien. Artikeln tar upp den kritik gällande häktningstider och 

restriktioner som Europas tortyrkommittéer upprepade gånger riktat mot Sverige (ibid: 48). 

Vidare riktas särskilt fokus mot isolering före rättegång, det vill säga häktade som är 

misstänkta och inte dömda. Isoleringen eller restriktionsanvändningen grundas historiskt sätt i 

kollusionsfaran, att den häktade kan påverka brottsutredningen ifall restriktioner inte används. 

Utöver ett extensivt nyttjande av restriktioner för häktade, har en ökning av antal häktade 

skett. Författarna grundar problemet med restriktionsanvändning och många häktningar som 

ett resultat av välfärdssamhällets antiliberala tendenser, var den sociala kontrollen har större 

betydelse än att häktestiden ska vara så human som möjligt. 

 

En annan studie, Solitary Confinement and Risk of Self-Harm Among Jail Inmates (Kaba 

2014) utfördes i New York, USA med syfte att undersöka ifall risken för självskadehandlingar 

ökade för isolerade häktade. Självskadehandlingar definieras som en våldshandling riktad mot 

sig själv, med fysisk skada och risk för död som konsekvens. Metoden som användes var en 

kvantitativ dataanalys bestående av hälsoundersökningar på häktade mellan 2010 och 2013. 

Resultaten från undersökningen visade på att självskadehandlingar var starkt korrelerad med 

isolering i häkte. De intagna som var isolerade jämfört med de intagna som inte var isolerade 
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ifrån varandra hade nästan 7 gånger så stor sannolikhet att begå självskadehandlingar, 

kontrollerat för häktesvistelsens längd, ålder samt etnisk tillhörighet. 

 

I artikeln Punishment in Penal Institutions: (Dis)-Proportionality in Isolation (Zoghlin 2014) 

undersöks huruvida användandet av isolering i amerikanska häkten och anstalter strider mot 

grundlagen i USA, den amerikanska konstitutionen. Vilken metod författaren använder sig av 

framgår inte, mer än att den amerikanska konstitutionen används för undersökningen. 

Isolering nyttjas främst för tre olika anledningar: som disciplinära straff, för att säkra den 

intagnes och andras säkerhet vid utåtagerande beteende samt för att skydda sårbara intagna. 

Det är vanligt att isolering används som disciplinärt straff för oordning i cellen, svinn av 

måltid och nedskräpning. Resultaten av studien pekar på att isolering som metod överanvänds 

och det saknas strikta regleringar för när isolering bör samt ej bör användas, vilket innebär att 

användningen av isolering strider mot den åttonde punkten i den amerikanska konstitutionen 

som lyder: "Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and 

unusual punishment inflicted" (ibid) 

2.5.2 Konstruerandet av subjektet psykiskt sjuk i fängelse 

Constructing mentally ill inmates: nurses' discursive practices in corrections (Perron & 

Holmes 2011) är en studie med ett Foucalistiskt perspektiv som undersöker hur 

sjuksköterskor som arbetar i ett fängelse konstruerar subjektspositionen "psykiskt sjuk 

intagen" (min översättning). Diskurser undersöks genom analys av sjuksköterskornas 

dokumentation samt genom intervjuer (ibid 2011). Författarna uppmärksammar fem olika 

underkategorier till subjektspositionen: den osynliga patienten, riskpatienten, den avvikande 

patienten, den förvirrade patienten samt den disciplinerade patienten (ibid: 191). Dessa olika 

subjektspositioner skapar sociala kategorier vilka omfattar olika praktiker och språk som 

sjuksköterskorna använder i sitt dagliga arbete. Exempel på detta är riskpatienten som 

konstrueras utifrån dess fysiska säkerhetsrisk mot sjuksköterskor och annan personal på 

anstalten. Resultatet av studien visar dock på att en diskurs om humanitet genomsyrar 

sjuksköterskornas arbete, detta genom att omhändertagandet som sjuksköterskediskursen 

innebär differentierar sjuksköterskorna från kriminalvårdarna. Genom den sociala praktik och 

det språk som sjuksköterskorna använder i sjukesköterskediskursen, skapas sociala kategorier 

av de intagna. Dessa konstruerar en maktfaktor, där subjektspositionen ’den psykiskt sjuka’ 

har ett begränsat handlingsutrymme och det är sjuksköterskan med sitt arbete omfattande 

observationer, anteckningar och förhållningssätt som utgör makten över subjektet. Makten 
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utövas alltså utöver ovanstående även genom den dokumentation som sjuksköterskorna för 

gällande de intagna. På samma vis vill jag undersöka hur de två textdokumenten jag valt ut 

skapar ett maktutövande mot ”den misstänkte”. 

2.5.3 Guantanamo Bay, Svenska häkten och antiterrorristmetoder 

Caleb Smiths artikel Detention without Subjects: Prisons and the Poetics of Living Death 

(2008) behandlar de intagna krigsfångar eller misstänkta terrorister på Guantanamo i 

jämförelse med historiska litterära tolkningar av fängelser och de subjekt som där skapas. Vad 

som skiljer subjekten de intagna på Guantanamo från subjekten i vanliga västerländska 

fängelser är att de inte tillhör någon rättsdiskurs eller militär konfliktsdiskurs, inte ens någon 

samhällsdiskurs överhuvudtaget. De intagna på Guantanamo står utanför. Guantanamo 

fungerar inte som ett modernt fängelse gör, med bestraffning på grund av ett brott utan istället 

som en förläggning vars intagna har förlorat sina rättigheter på obestämd tid. Guantanamo är 

det nya otidsenliga krigsfängelset som kränker dess intagna. Guantanamo som är ett 

Amerikanskt fångläger och marinbas (Nationalencyklopedin 2014) kan tänkas långsökt att 

associera till svenska häktesförhållanden men dess skillnader till konventionella fängelser är 

mycket lik skillnaderna mellan fängelse och häkte i Sverige. Krigets fängelser rymmer inte 

den disciplinering och återanpassning som det konventionella fängelset gör (ibid: 244). 

Istället rymmer krigsfängelset eller Guantanamo en fångenskap utan rättigheter. 

Artikelförfattaren redogör inte för tillvägagångssätt och metodval i artikeln vilket är av stor 

betydelse för dess resultat och trovärdighet. Det framgår att författaren har analyserat 

historiska tolkningar av juridik, litteratur och straff men som sagt inte hur detta har utförts. 

 

Rod Morgan, brittisk professor i kriminologi och medlem av den europeiska tortyrkommittén 

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

Punishment (CPT) (Ugelvik & Dullum 2014) har besökt kriminalvården i Sverige och gjort en 

jämförelse mellan den skandinaviska häktesisoleringen och Israels antiterroristmetoder 

gällande "skälig psykisk åverkan" på terroristmisstänkta, vilka i högsta domstolen i Israel 

1999 förklarades olagliga (ibid: 49). Morgan menar att likheten finns i själva erkännandet. 

Den terroristmisstänkta kan bara undgå isolering och psykisk åverkan ifall denna erkänner 

brott, och likadant är det för den häktade i Sverige. Genom att erkänna ett brott så försvinner 

kollusionsfaran, som alltså är grunden för häktesisoleringen, som enligt Morgan utgör en 

psykisk press för den häktade eller terroristmisstänkta. Detta innebär också att utredningen 

kan komma att avslutas, vilket polis och åklagare strävar efter. Vidare ifrågasätter han hur 
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något sådant som psykisk åverkan kan anses skälig. Morgans slutsats är att rättsväsendet i 

Sverige och i Skandinavien använder "skälig psykisk åverkan" i syfte att få den häktade till ett 

erkännande (ibid).  

3. Metod och data 

3.1. Empiriskt material 

Foucaults princip vad gäller urval av empiriskt material är att välja de texter som baseras på 

den problemställning som man är intresserad att undersöka (Sahlin 1999: 90). I mitt fall gäller 

problemställningen hur ”den misstänkte” konstrueras och vilka maktdiskurser som kan utläsas 

ur två textmaterial som är producerade av det svenska rättsväsendet. 

 

Det huvudsakliga källmaterial jag har valt är rapporten Häktningstider och restriktioner 

(kriminalvården 2014). Detta val grundar jag på den anstormning av kritik som det svenska 

rättsväsendet har varit föremål för. Rapporten är ett svar på upprepad internationell kritik och 

bör anses som ett relevant empiriskt material. Det kan misstänkas att någon form av 

maktdiskurs föreligger inom det svenska rättsväsendet som ytterst bör undersökas. Utöver 

detta är min egen erfarenhet som kriminalvårdstjänsteman och min förförståelse för ämnet 

grund för valet av empiriskt material. Min egen uppfattning är att den som sitter häktad inte 

blir behandlad som oskyldig tills motsatsen bevisats, med anledning av de maktdiskurser som 

möjligen omgärdar den frihetsberövade. Av denna anledning har jag valt det andra 

källmaterialet som är textmaterialet Information till häktade (kriminalvården 2011). Valet av 

detta källmaterial har gjorts under yrkesutövande på mitt arbete på häkte, där detta används 

som informationstext till häktade.  

3.2. Diskursanalys som metod 

I analysen av diskurser måste författaren överge principen att behandla diskurser och texter 

som ren data (Sahlin 1999: 104). Detta betyder att den insamlade datan inte kan ses som 

neutral, som i kvantitativ forskning. Istället är det jag som författare som genom en tolkande 
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process, presenterar resultaten och analysen som en helhet som alltså inte är skilda från 

varandra. 

 

Att använda diskursanalys som metod innebär att datamaterial i form av text analyseras 

utifrån diskursers samhälleliga sammanhang samt de konsekvenser som uppkommer till följd 

av de verklighetskonstruktioner som skapas (Sahlin 1990: 88). Med andra ord är metoden av 

kvalitativ karaktär vilken söker efter förståelse för vilka handlingsmönster som existerar i 

textmaterialet. Handlingsmönster kan vara beslut, regler och anvisningar med mera (ibid).  

Att välja Foucault som utgångspunkt för metoden är inte självklart, då syftet är att studera 

maktdiskurser. Den kritiska diskursanalysen (CDA) av Norman Fairclough är väl tillämpbar 

på studier av makt. Anledningen till att jag inte har valt denna inriktning beror på att den 

definierar diskursanalys som ett studium av explicit språkliga praktiker (Bergström & 

Boréus): 153). De diskurser som jag studerar inkluderar utöver de språkliga praktikerna även 

handlingsmönster för hur misstänkta och häktade hanteras och arbetas med, varför jag har valt 

att använda mig av en mer Foucaultinspirerad diskursanalys. Det är genom min egen 

förförståelse och erfarenhet från arbetet med häktade, som handlingsmönster inbegrips i 

diskursanalysen. Jag har alltså inte utfört någon form av fältstudier för att undersöka 

handlingsmönster.  

 

Vid analys av texter utifrån diskursanalys placeras källmaterialets begrepp och uttryck inom 

parentes, eller simplare uttryckt: ett förfrämligande förhållningssätt till materialet bör antas 

(Sahlin 1999: 91). Detta innebär att den som analyserar texter, noggrant och upprepade gånger 

läser igenom materialet för att finna det som är utmärkande men samtidigt tas för givet. För 

min del som har en omfattande förförståelse för ämnet, betyder förfrämligande att jag 

försöker bortse från min egen förförståelse. Varje textmaterial består av outtalade 

förutsättningar eftersom ingen text kan uttrycka allt (ibid). Det är alltså inte vad författaren 

syftar att uttrycka eller säga som är intressant att undersöka, utan istället är det vad som är 

underförstått och naturligt som är föremål för analys. Textmaterialen läses alltså igenom 

noggrant upprepade gånger och arbetssättet som följer kan delas in under fyra fält enligt 

sociologidocenten Ingrid Sahlin (ibid). Det första fältet omfattar begreppsanalysen, där 

begrepp undersöks utifrån dess normala användning, alltså vilken betydelse begreppet har i 

just det material som analyseras. Oftast förbinds inte ett begrepp uteslutande till en enda 

betydelse utan till åtskilliga betydelser vilket behandlas under det andra fältet, som syftar till 

att utmejsla vilka betydelser som framkommer och dess relation till varandra. I det tredje 
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fältet görs en systematisk beskrivning av hur det talas om särskilda teman, oberoende av 

vilket ordval som används. I det fjärde fältet ringas diskursen in, genom att beakta och 

sammanföra de tre föregående fälten (ibid: 92-94). Jag kommer att använda mig av denna 

form av diskursanalys vad gäller analysen av maktdiskurser. Vid analys av subjektspositionen 

”den misstänkte” kommer jag att använda en metod som Kristina Boréus (2012) utarbetat vid 

analys av just subjektspositioner. Denna metod syftar till att ringa in subjektspositionen och 

bygger på fem punkter (ibid: 159-161):  

1. Plocka ut vilka kategoriseringar av individer som återges i en diskurs 

2. Förstå dessa kategoriseringars begreppsliga grund, det som gör att en individ 

kategoriseras på ett visst sätt 

3. Undersöka hur personer kategoriserade på detta vis framställs, alltså vilka egenskaper 

de tillskrivs och vilka handlingar de sägs utföra 

4. Undersöka vilka policyer och praktiker som föreslås för dessa individer samt vad som 

framställs som normalt och berättigande mot dem 

5. Undersöka hur relationer till andra individer och grupper framställs 

 

Den metod jag praktiskt använder vid analys av de två källmaterialen jag har, bör närmast 

refereras till som en Foucaultinspirerad diskursmetod. Detta eftersom jag inte har lyckats 

utröna någon modell för hur Foucault faktiskt utförde diskursanalys som metod. Boréus 

(2012) hänvisar till att samhällsvetenskapliga diskursanalyser knappast följer någon särskild 

metodinriktning, eftersom det inte finns några färdiga mallar att använda (ibid: 329). Så den 

metod jag praktiskt använder bygger på både Foucault, Boréus och Sahlin (Foucault 2002; 

Bergström & Boréus 2012; Sahlin 1999). Mina frågeställningar är hur ”den misstänkte” 

konstrueras och vilka maktdiskurser som kan göras synliga i rapporten om häktade 

(kriminalvården 2014) samt det informationsblad som ges till häktade (kriminalvården 2011). 

Utifrån dessa två frågeställningar har jag under upprepad närläsning av det empiriska 

materialet, använt mig av Boréus (2012) analys av subjektspositioner för att undersöka min 

första frågeställning. Vidare har jag använt mig av Sahlins (1999) begreppsanalys för att 

studera vilka diskurser som kan göras synliga, med särskild vikt vid maktdiskurser. Eftersom 

jag har utgått ifrån och använt mig av teori genomgående i uppsatsen, så ligger min ansats 

närmast det deduktiva förhållningssättet.  
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3.2.1 Kritik mot diskursanalys som metod 

Utöver den kritik jag tar upp om Foucault maktperspektiv i teoriavsnittet uppmärksammar 

Bergström & Boréus (2012) en eventuell svaghet och kritik mot diskursanalys som metod. 

Kritiken gäller validitet och reliabilitet. Slutsatser i en diskursanalys kan vara svåra att förstå, 

mäta och replikera eftersom analysverktygen ofta är invecklade och komplicerade (ibid: 352). 

Ett konstruktivistiskt svar på kritiken skulle kunna vara att forskarens begreppsanvändning 

och språket sammanförs med forskningsfältet, och därför kan inte samma krav på 

intersubjektivitet ställas som vid annan samhällsvetenskaplig forskning där språket inte tolkas 

som socialt konstruerande (ibid). Men och i kontrast till andra kvalitativa metoder är 

diskursanalys ändå tämligen öppen för granskning genom intersubjektivitet (Sahlin 1999: 90), 

det vill säga att andra har möjlighet att på samma vis studera de texter som källmaterialet 

utgör för att jämföra de resultat som presenterats. Men för att skapa god intersubjektivitet 

krävs en noggrann förklaring hur man kommit fram till ett särskilt resultat (2012: 353), varför 

transparens är en viktig aspekt i arbetet med diskursanalys.  

4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras först resultat och analys under avsnitt 4.1 (subjektspositioner) och 

4.2 (maktdiskurser). Därefter kopplar jag analysen till mina teoretiska utgångspunkter i avsnitt 

4.3 (teoretisk förankring) 

4.1 Subjektspositioner 

Under analysen av de två textmaterialen Häktningstider och restriktioner (2014) samt 

Information till häktade (2011) har jag i första hand tittat på hur ”den misstänkte” konstrueras. 

Vid konstruktionen av denna subjektsposition har jag lyckats identifiera två olika 

kategoriseringar eller teman, som jag valt att kalla för ”skyldig” samt ”auktoritetsbunden”. 

Utöver subjektspositionen ”den misstänkte”, identifieras en annan subjektsposition: 

”personalen” det vill säga kriminalvårdstjänstemännen. ”Personalens” relation till ”den 

misstänkte” är en viktig aspekt av hur subjektspositionen ”den misstänkte” framställs, varför 

jag redogör för denna relation under ett eget avsnitt.   
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4.1.1 Implicit skyldig 

Inom detta tema, framställs och kategoriseras ”den misstänkte” återkommande som mer än 

bara misstänkt:   
För alla häktade, oavsett om de har restriktioner eller inte, upprättas en individuell plan för 

häktesvistelsen. Det påbörjas även en planering för eventuell verkställighet i anstalt. 

(Åklagarmyndigheten 2014: 21) 

Ovan framgår det att planering för förflyttning till anstalt, för avtjäning av brott, påbörjas 

redan då en person är misstänkt för brott. Det framställs som en normal praktik kring den 

häktade, att denna ska förberedas för att bli dömd för brottet, som den är misstänkt för. På 

detta vis normaliseras praktiken gällande planering för anstaltsflytt. Vidare identifieras, inom 

ramen för temat skyldig, "den misstänktes" ambition till förändring och dess relation till 

subjektspositionen "personalen":   
Kriminalvårdarna arbetar med att ge intagna den hjälp och det stöd som behövs för att motivera till 

förändring och mildra den häktades isolering. (ibid) 

Förändring tyder här underförstått på att det finns någonting som ”den misstänkte” behöver 

ändra hos sig själv. Vad som egentligen menas med ”förändring” framgår inte i texten, utan 

det framställs implicit som någonting naturligt, ett fel som redan finns där. Förändringen 

kommer ur den motivation, som subjektspositionen ”personalen” kan ge. ”Den misstänkte” 

tillskrivs egenskaperna att kunna ändra på sig själv, med hjälp av subjektspositionen 

”personalen”, så att denna inte blir föremål för häktning i framtiden. Så förutom att den 

”misstänkte” ska förberedas för flytt till anstalt och avtjäning av straff, ska ”den misstänkte” 

motiveras till att förändra något hos sig själv.   

 

Vid redogörelse för så kallad ”straffrabatt” tydliggörs bilden ytterligare av ”den misstänkte” 

som mer än bara misstänkt: 
Om det skulle finnas incitament för den misstänkte att på ett tidigt stadium erkänna och lämna en 

egen berättelse, utan att för den skull äventyra rättsäkerheten […]. Det som ligger närmast till hands 

är att införa en möjlighet till straffrabatt för den som erkänner. (ibid: 42)  

Detta visar på att subjektspositionen ”den misstänkte” har ett handlingsutrymme, som tidigare 

varit starkt begränsat av subjektspositionen "personalen". Handlingsutrymmet gäller här 

möjligheten att avtjäna ett kortare straff vid erkännande. Genom att samarbeta, kan ”den 

misstänkte” nyttja det handlingsutrymme som finns, men samtidigt implicit erkänna sig som 

skyldig till brott. Det är underförstått att ”den misstänkte” anses skyldig i egentlig mening och 

enbart misstänkt i juridisk mening. Det underförstås samtidigt att det svenska rättsväsendet 
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inte misslyckas med att misstänka och häkta rätt person, eftersom det inte redogörs för de fall 

då ”den misstänkte” är oskyldig.  

 

Då åklagarens behov av vägledning för användande av häktesrestriktioner diskuteras, 

framställs ”den misstänktes” inställning till brottsmisstanken som en del av 

handlingsutrymmet:  
Den misstänktes inställning till brottsmisstanken är naturligtvis många gånger avgörande för om 

restriktioner behövs eller inte. De allra flesta som är häktade med restriktioner förnekar brott eller 

erkänner i vart fall inte fullt ut det som de är misstänkta för. (ibid: 72) 

Likt föregående citat pekar detta uttalande på att, det enda som ”den misstänkte” kan göra för 

att återvinna sin myndighet, är att samarbeta vilket implicit innebär erkännande för att 

undvika inskränkande häktesrestriktioner. Häktesrestriktioner framställs som för-givet-taget, 

för dem som inte erkänner brott. Detta pekar på att subjektspositionen ”den misstänkte” per 

automatik anses vara något mer än misstänkt, ifall hen förnekar brott eller inte erkänner fullt 

ut det som den är misstänkt för. 

 

I det andra textmaterial som jag har valt att undersöka: Information till häktade (2011) 

kategoriseras och framställs ”den misstänkte” upprepande utifrån begreppen ”stöd” och 

”hjälp”: 
Du får lämna uppgifter om din familj, sociala situation och ditt hälsotillstånd för att personalen ska 

kunna ge dig det stöd du behöver. (ibid: 7) 

Likt det första källmaterialet, Häktningstider och restriktioner (2014) har subjektspositionen 

”personalen” en avgörande funktion för ”den misstänktes” handlingsutrymme. Det impliceras 

att handingsutrymmet för den ”misstänkte” är beroende av ”personalen”. Vidare är det 

”personalen” som stödjer ”den misstänkte”, och således omfattar detta handlingsutrymmet 

eller förmågan: 
All personal som arbetar på häktet kan ge dig stöd och hjälp och svara på frågor. Personalen på 

häktet har tystnadsplikt. (2011: 8) 

Vad det är som menas med ”stöd” refereras inte till i texten. Eftersom ingen specificering 

görs, så normaliseras uppfattningen av den "misstänkte" som i behov av ”stöd”, som kan antas 

bero på att denna anses som skyldig till det brott som har begåtts. Men en annan möjlig 

tolkning är att se ”stöd” som nödvändigt av den isolering som häktning innebär. 

 



 

 19 

Framåt är olika typer av samtal förekommande, vilka även kategoriserar ’den misstänkte’ som 

i behov av stöd och hjälp: 
Häktet erbjuder samtal med en uppsökare. Samtalet kan handla om vägar att komma ur missbruk. 

Uppsökaren kan också vara ett stöd för att bli drogfri och informera om de behandlingsmöjligheter 

som finns inom kriminalvården. (ibid: 9)  

Citatet visar på att en ”uppsökare” kan hjälpa ”den misstänkte” med dess 

missbruksproblematik. Att det erbjuds samtal implicerar att ”den misstänkte” har ett 

potentiellt missbruk. Det vill säga att hen är i behov av stöd och hjälp.  

 

Sammanfattningsvis visar temat ”skyldig” på att subjektspositionen ”den misstänkte” i 

rapporten Häktningstider och restriktioner (2014) porträtteras som en person som ska 

förberedas för potentiell avtjäning av straff i anstalt, som i behov av förändring för någonting 

som inte specificeras, som omfattar ett handlingsutrymme som innebär straffrabatt vid 

erkännande av brott och troligen belagd med restriktioner vid förnekande av brott. Och i 

texten Information till häktade (2011) porträtteras subjektspositionen som i behov av stöd och 

hjälp, både ospecificerat vad gäller subjektspositionen ”personalen” samt genom hjälp med 

specifikt missbruk som ”uppsökaren” kan bidra med. 

4.1.2 Auktoritetsbunden 

Inom detta tema, framställs och kategoriseras ”den misstänkte” återkommande som 

osjälvständig eller beroende: 
Alla personer som skrivs in i häkte genomgår en screening för att göra en första bedömning av risken 

för självskadande handlingar. Efter genomförd screening följer en kontakt med sjuksköterska och, vid 

behov, även en läkare. (Åklagarmyndigheten 2014: 21)   

Alla häktade ska alltså bedömas för risken att de skadar sig själva. Det blir då underförstått att 

det finns risk för detta, ifall inte en första bedömning görs. Detta säger att ”den misstänkte” är 

oförmögen att ta vara på sig själv och det är upp till häktet att avgöra ifall det finns risk för 

självskadande handlingar eller inte. Vad som underförstås är att alla som blir häktade, är 

potentiellt farliga för sig själva. Andra framställningar som kategoriserar ”den misstänkte” 

som osjälvständig gäller vardagen på häkte: 
Då en intagen med restriktioner ska lämna sitt bostadsrum måste han eller hon alltid åtföljas av 

personal. (ibid: 21). 

Det som här tas för givet är att ”den misstänkte” aldrig är i stånd att röra sig fritt på en 

häktesavdelning. Det är subjektspositionen ”personalen” som måste eskortera ”den 
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misstänkte” varje gång denna lämnar sin cell. Det förklaras inte i texten, varför det är så. 

Istället framställs det som naturligt för den som har häktesrestriktioner, att hen alltid åtföljes 

av ”personalen”.  

 

Återkommande har ”den misstänkte” kategoriserats som oförmögen eller osjälvständig. Men 

en motsättning tydliggörs då det redogörs för hur ”den misstänkte”, kan påverka hur lång 

häktningstiden behöver vara samt hur länge restriktioner behöver användas:  
Häktningstidens längd och behovet av restriktioner hänger ibland ihop med den misstänktes vilja att 

delta i förhör och att på ett tidigt stadium ange sin slutliga inställning till misstanken och de 

bakomliggande förhållandena. (ibid: 42) 

Den misstänktes inställning till brottsmisstanken är naturligtvis många gånger avgörande för om 

restriktioner behövs eller inte. (ibid: 72) 

Delvis samma citat har används under avsnitt 4.1.1, var jag kom fram till att 

häktesrestriktioner tas för givet att nyttja, då ”den misstänkte” inte erkänner brott. Här är det 

dock intressant att använda citatet igen, för att det impliceras plötsligt att ”den misstänkte” har 

ett handlingsutrymme som skiljer sig ifrån tidigare kategorisering, som grundats i 

osjälvständighet. Den ”misstänkte” kategoriseras inte i detta hänseende som osjälvständig, 

utan istället tas det för givet att ”den misstänkte” kan påverka hela häktningstiden. Det är 

alltså upp till ”den misstänkte” om hen ska sitta kort eller lång tid på häkte samt med mer eller 

mindre inskränkningar i form av restriktioner. 

 

I texten Information till häktade (2011) är temat ”auktoritetsbunden” framförallt kopplat till 

”personalens” kontroll av ”den misstänkte”: 
I häktet måste du följa de lagar och regler som gäller. Du måste också följa personalens anvisningar 

och lokala ordningsregler. (ibid: 21)  

Du måste lämna prov för drogkontroll om personalen misstänker att du är påverkad av alkohol, 

narkotika eller liknande. (ibid) 

Häktets personal har rätt att kroppsvisitera dig för att leta efter farliga och/eller otillåtna föremål. 

(ibid: 22) 

I vissa fall kan personalen besluta om en kroppsbesiktning. Det är mer ingripande än en 

kroppsvisitation och kan till exempel innebära att du får klä av dig för att personalen ska kunna söka 

efter farliga och/eller otillåtna föremål. (ibid) 

Personalen har också rätt att visitera ditt bostadsrum regelbundet. Personalen kan besluta att du ska 

beläggas med fängsel när du transporteras till och från häktet. (ibid) 
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Det framgår att ”personalens” uppgift är att på flera olika sätt kontrollera ”den misstänkte”. 

Kontroll kan föranledas av sökande av otillåtna föremål eller farliga sådana, vilka inte 

specificeras i textmaterialet.  Vidare kan kontrollen hänvisas till då subjektspositionen 

”personalen” misstänker att ”den misstänkte” är påverkad av droger eller annat. Det 

legitimeras på olika sätt att kontrollera den misstänkte, men utan att specificera varför mer än 

i generella termer. 

 

Sammanfattningsvis visar temat ”auktoritetsbunden” på att subjektspositionen ”den 

misstänkte” är oförmögen att ta hand om sig själv, innan en bedömning har gjorts av häktet, 

att denna alltid måste vara övervakad då hen lämnar sin cell samt att handlingsutrymmet 

plötsligt är vidgat, då det handlar om häktningstiden och behovet av restriktioner. Men det 

utökade handlingsutrymmet är på bekostnad av erkännande av brott. Vidare legitimeras 

kontroll i form av visitationer, drogtester och genomgång av bostadsrum, på allmänt 

specificerade grunder.  

4.1.3 ”Den misstänkte” och ”personalen” 

Enligt den analysmodell för att undersöka subjektspositioner som jag använder mig av ingår 

att ta reda på hur relationerna till andra subjektspositioner ser ut. Dessa relationer visar sig 

vara fruktbara att analysera i den här uppsatsen, eftersom de i stor utsträckning påverkar det 

handlingsutrymme som ryms i subjektspositionen ”den misstänkte”.  

 

Det framgår under avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 att subjektspositionen ”personalen” är viktig för 

subjektspositionen ”den misstänkte”, genom att denna har ett handlingsutrymme som omfattar 

stöd och hjälp, som subjektspositionen ”den misstänkte” framställs vara i behov av och 

”personalen” har en kontrollerande funktion gentemot ”den misstänkte”. Vad som särskilt 

framgår i avsnitt 4.1.2 är att det handlingsutrymme som subjektspositionen ”personalen” har, 

innebär ett avkall på integritet för subjektspositionen ”den misstänkte”. Detta genom att ”den 

misstänkte” måste underkasta sig kroppsvisiteringar, drogkontroller och upplåta 

bostadsrummet för sökning av otillåtna eller farliga föremål. Subjektspositionen ”personalen” 

är alltså en viktig beståndsdel i formandet av subjektspositionen ”den misstänkte”.  
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4.2 Maktdiskurser 

Det framkommer tydligt två teman i ”häktesdiskursen” som står i motsättning till varandra i 

rapporten Häktningstider och restriktioner (2014), som jag har valt att kalla för ”humanitet” 

respektive ”utredning”. Utredningstemat rör de processer som har att göra med 

brottsutredningen och humanitetstemat rör processer som har till syfte att stödja "den 

misstänkte" och bryta den isolering som häktning innebär. Och i Information till häktade 

(2011) har jag identifierat två teman som jag kallar för ”stöd” och ”kontroll”. Stödtemat rör 

stöd och hjälp från kriminalvårdens personal till "den misstänkte". Och kontrolltemat rör den 

kontroll som "den misstänkte" är underkastad. Nedan redogör jag för de olika teman och den 

diskrepans som förekommer. 

4.2.1 Humanitet eller utredning 

Under detta tema framgår att åklagarmyndigheten och det övriga rättsväsendet bör vidta 

åtgärder för att underlätta kontakt med omvärlden, för den som är häktad: 
Den som är intagen i gemensamhet1 får skicka och ta emot brev eller annan försändelse om det inte 

finns risk för att ordningen och säkerheten äventyras. (ibid: 22) 

För intagen med restriktioner måste brevet eller försändelsen godkännas av åklagare. (ibid) 

I de båda citaten råder en diskrepans mellan de två teman jag har identifierat. Det framgår att 

de som är häktade utan restriktioner, har rätt att skicka och ta emot försändelser, förutsatt att 

säkerheten och ordningen inte påverkas. Säkerhet och ordning är begrepp som hör till 

utredningstemat. Denna säkerhet och ordning kan då också appliceras på det andra citatet, 

som implicit säger att en häktad med restriktioner bara kan skicka en försändelse förutsatt att 

den kontrolleras av åklagaren. Det är alltså temat ”utredning” som är överordnat temat 

”humanitet”. Vidare uppstår diskrepans mellan de två teman vad gäller besökande till häktade 

med restriktioner: 
En intagen i gemensamhet får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. För att en 

intagen med restriktioner ska få ta emot besök krävs däremot åklagarens medgivande. Även när 

åklagaren har gett sitt medgivande till besök, måste kriminalvården göra en prövning av frågan 

utifrån häkteslagen och kan behöva inskränka möjligheten till besök med hänvisning till 

säkerhetsskäl. (ibid:) 

I citat ovan utläses att en häktad utan restriktioner får ta emot besök obehindrat av ordning 

och säkerhet. Vad gäller häktade som har restriktioner hänvisas inskränkningar till 
                                                
1 Benämning på någon som är häktad utan restriktioner 
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säkerhetsskäl. Vad som underförstås i citatet är att säkerhetsskäl är överordnad 

isoleringsbrytande åtgärder. Även då åklagaren har gjort medgivande till besök, kvarstår 

kriminalvårdens prövning som är hänvisad till säkerhetsskäl. Ytterligare hänvisas det till 

”utredning” som överordnad ”humanitet” vad gäller skäl till långa häktningstider: 
Det kan finnas många skäl till att en förundersökning måste pågå lång tid trots att det finns personer 

som är häktade i målet. Det kan bero på utredningens komplexitet i sig, att det behövs rättslig hjälp 

från andra länder, att olika tekniska lösningar behövs osv. (ibid: 42) 

Det framgår tydligt i citatet att motiveringar till långa häktningstider beror på aspekter som 

direkt har betydelse för ”utredning”. Dock framkommer motsägelser i materialet gällande 

utredning: 
Man får värdera riskerna för utredningen, väga dem mot vad isolering innebär för den misstänkte 

och ibland vara beredd att ta vissa risker. (ibid: 61) 

Citatet ovan strider mot den tidigare ordningen där ”utredning” är överordnad ”humanitet”. 

Sammanhanget för citatet gäller så kallad samsittning, att en häktad med restriktioner ges 

möjlighet att umgås med en annan häktad som har restriktioner. Vad som explicit kan tolkas 

som att ”humanitet” är överordnad ”utredning”, kan i själva verket implicit vara tvärtom; 

eftersom förutsättningarna är att de som är häktade med restriktioner, ändå står under övriga 

restriktioner, som begränsar kontakt med omvärlden. En möjlig betydelse blir här att 

”humanitet” och ”utredning” ges lika legitimitet.  

 

Vidare motiveras inskränkningar gällande möjlighet till samsittning genom att lyfta fram 

utredning som viktigast: 
Att helt ta bort möjligheten till inskränkningar i rätten till samsittning och till vistelse i gemensamhet 

är enligt vår mening dock inte något realistiskt alternativ. I vissa fall skulle det allvarligt kunna 

riskera brottsutredningen och möjligheten till lagföring. (ibid: 58) 

Inskränkningar gällande mänsklig kontakt för den häktade motiveras med utredningstemat. I 

citatet lägger författarna större vikt vid utredningstemat än tidigare, genom att ta upp risker 

för att lagföring undgås, något som vore ytterst allvarligt för rättsväsendets image. 

Utredningstemats dominans över humanitetstemat framställs som naturligt och tas för givet. 

 

Ett förslag som ges, som jag även har tagit upp under avsnitt 4.1.1 gäller straffrabatt: 
Om det skulle finnas incitament för den misstänkte att på ett tidigt stadium erkänna och lämna en 

egen berättelse, utan att för den skulle äventyra rättssäkerheten […] Det som ligger närmast till 

hands är att införa en möjlighet till straffrabatt för den som erkänner. (ibid: 42) 
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Begreppet straffrabatt används redan under häktesförfarandet, det vill säga då den häktade 

bara är misstänkt. Straffrabatt framgår som ett slags erbjudande som enbart vore aktuellt, 

givet scenariot att den häktade i fråga faktiskt är skyldig. Betydelsen av begreppet 

”straffrabatt” är underförstått någonting som både gynnar utredningstemat som 

humanitetstemat. Utredningen går rimligtvis snabbare vid erkännande, vilket minskar det 

inskränkande behovet av restriktioner och långa häktningstider, vilket då också gynnar 

humanitetstemat.  

4.2.2 Stöd och kontroll 

I texten Information till häktade (2011) har jag identifierat två teman som jag har valt att kalla 

för stödtemat och kontrolltemat. I stödtemat framställs betydelsen av begreppen stöd och hjälp 

utifrån ”personalen” till ”den misstänkte”: 
På häktet får du en kontaktperson. Kontaktpersonen berättar vad häktesvistelsen innebär, förklarar 

personalens roll och informerar om hur det går till när du vill ringa, skriva brev eller ta emot besök. 

(ibid: 8) 

Du och kontaktpersonen går också igenom vad kriminalvården kan hjälpa dig med under 

häktesvistelsen. Om du behöver hjälp med att kontakta andra myndigheter (exempelvis polis, 

åklagare, socialtjänst) kan du vända dig till personalen. (ibid) 

Kontaktpersonen skriver ner det som är viktigt i en plan (häktesplan) för häktesvistelsen som ni 

tillsammans går igenom och ändrar när det behövs. (ibid) 

All personal som arbetar på häktet kan ge dig stöd och hjälp och svara på frågor. (ibid) 

Citaten ovan visar på att det är subjektspositionen ”personalen” och framförallt 

”kontaktpersonen” som har förmågan att hjälpa ”den misstänkte”. Underförstått framgår det 

att ”den misstänkte” är i behov av stöd och hjälp. 

 

Det som identifieras under det andra temat, kontrolltemat, redogörs delvis även under avsnitt 

4.1.2, det vill säga olika former av legitimering för att kontrollera ”den misstänkte”: 
Den du vill prata med kommer att kontrolleras av personalen innan samtal beviljas. I vissa fall kan 

samtal beviljas under avlyssning. Personalen måste i så fall informera dig om samtalet kommer att 

avlyssnas. (ibid: 14) 

Du får inte ringa om det kan påverka häktets säkerhet eller om du har restriktioner. (ibid) 

På häktet får du inte ha dina mediciner på bostadsrummet. De kommer att förvaras i förrådet 

tillsammans med dina övriga saker. Du som behöver medicin kommer att få det via sjuksköterskan 

genom tilldelning i dosett eller ApoDos. (ibid: 17) 
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I bostadsrummet får du inte ha föremål som kan vara en fara för säkerheten i häktet eller försvåra 

visitation. (ibid: 18) 

De tillhörigheter du har med dig när du skrivs in kommer tas om hand. De personliga tillhörigheter 

som du behöver under häktesvistelsen kommer häktet att förvara åt dig. (ibid) 

De fem citaten ovan, består av olika legitimeringar för att kontrollera ”den misstänkte”. Även 

den person som ”den misstänkte” vill tala med per telefon är föremål för kontroll, det framgår 

däremot inte hur denna kontrolleras. Och att få tillgång till telefonsamtal går bara för de som 

inte har restriktioner och som inte påverkar häktets säkerhet, återigen framgår det inte vad 

som menas med detta.  Vidare får ”den misstänkte” inte ha hand om sin egen medicin, vilket 

betyder att hen implicit omyndigförklaras.  
 

Sammanfattningsvis genomsyras ”häktesdiskursen” i de två textmaterialen, av en diskrepans 

mellan humanitetstemat och utredningstemat. Det är utredningstemat som legitimeras i störst 

utsträckning och i flera avseenden är det tydligt överordnat humanitetstemat. Vad gäller 

stödtemat samt kontrolltemat är det svårt att uttala vilken av dessa som legitimeras i störst 

utsträckning. ”Häktesdiskursen” ringas in genom de totalt fyra teman som jag har synliggjort: 

humanitet och stöd samt utredning och kontroll. Denna diskurs konstrueras i störst 

utsträckning utifrån utredning och kontroll, men omfattas också av humanitet och stöd.  

4.3 Teoretisk förankring 

För att besvara min första frågeställning: hur konstrueras subjektspositionen ”den 

misstänkte”? Svaret på denna frågeställning utgår från de två teman ”skyldig” och 

”auktoritetsbunden”. Subjektspositionen ”den misstänkte” ringas in genom förberedelser för 

avtjäning av straff i anstalt, som i behov av förändring, som kan erbjudas straffrabatt vid 

erkännande samt som någon i behov av stöd och hjälp. Vidare konstrueras subjektspositionen 

genom ständig övervakning från den andra subjektspositionen ”personalen” och att hen 

behöver kontrolleras genom visitationer, drogtester och genomgång av bostadsrum. Detta sätt 

att styra och kontrollera ”den misstänkte” kan relateras till det fenomen som Foucault (1987) 

kallade för panoptikon, vars uppgift var att göra fången nyttig. Nyttan som grundas i 

fängelsestraffet, som är det förlopp som syftar till att förvandla den fångne, genom att ändra 

de vanor han har och styra hans kropp, med syfte att förändra hans sinnen (ibid: 147). Detta 

tyder på att ”den misstänkte” de facto hanteras som skyldig till brott, trots att han i lagens 

mening bara är misstänkt. Vidare kan denna konstruktion av ”den misstänkte” kopplas till vad 
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Goffman kallar för ”rollförlust”. De ordningsregler omfattande visitationer och att följa 

personalens anvisningar, kan i kombination med isolering från omvärlden, bryta de tidigare 

rollindelningar som ”den misstänkte” haft (ibid: 21). I kombination med att ”den misstänkte” 

förvägras besök kan denna brytas ned, för att erkänna den rollförlust som uppkommit (ibid). 

Resultatet blir då att ”den misstänkte” erkänner sig som rollen ”misstänkt” och glömmer sina 

gamla rollindelningar.  

 

Min andra frågeställning är: vilka maktdiskurser kan exponeras? För att besvara denna 

frågeställning använder jag fyra teman som jag identifierat: humanitet och stöd samt 

utredning och kontroll. Det förekommer en diskrepans eller motsättning, mellan humanitets-

stöd-temat och utrednings-kontroll-temat. I analysen framgår det att utredningstemat i störst 

utsträckning är överordnat humanitetstemat. En beskrivning av Foucaults diskursanalys är en 

form av regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra, samtidigt som den 

påtalar vilka som har rätten att uttala sig med auktoritet (Bergström & Boréus 2012: 358). 

Vad resultaten pekar på är att det är utredningtemat som ges legitimitet samtidigt som det 

påtalas att det är av största vikt jämfört med humanitetstemat. Foucault talade också om 

utestängningsprocesser, var kategorin ”sant” är av stor vikt. Det som tas för sanning är alltså 

utredningstemat. Samtidigt som detta tema tas för att vara sant, utestängs humanitetstemat. 

Det är alltså i utredningstemat som makten utövas.  

5. Diskussion 

Denna uppsats syfte har varit att ta reda på hur subjektspositionen ”den misstänkte” framställs 

i de två textmaterialen Häktningstider och restriktioner (2014) och Information till häktade 

(Kriminalvården 2011) samt vilka maktdiskurser som kan exponeras.  

 

Resultaten av denna uppsats visar på att subjektspositionen ”den misstänkte” konstrueras som 

”skyldig” i flera hänseenden, snarare än bara ”misstänkt”. Dessutom exponeras en maktaspekt 

i ”häktesdiskursen” som jag har valt att kalla för utredningstemat.  
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Tidigare forskning har pekat på att de svenska häktesförhållandena resulterar i ökad psykisk 

ohälsa, främst på grund av passivitet, ovisshet och vanmakt (Holmgren m.fl. 2011). Dessa tre 

aspekter skulle kunna komma ur den kontrollaspekt som jag tar upp i resultatet, att hela tiden 

kontrollera och styra ”den misstänkte”. I Ugelvik & Dullums (2012) studie som undersökte 

fängelser och häkten i norden, kopplades restriktionsanvändning och många häktningar som 

ett resultat av välfärdssamhällets antiliberala tendenser. Alltså att den sociala kontrollen i 

samhället hade större betydelse än att häktningstiden ska vara så human som möjligt. Detta är 

en intressant tolkning och någonting jag anser viktigt att beakta. Jag menar här att 

”häktesdiskursen” kan fungera som avskräckande för samhället, på det vis att ”utredning” ges 

en legitimitet i sådan utsträckning att ”humanitet” förbises. 

 

I artikeln som behandlar Guantanamo Bay (Smith 2008) och dess misstänkta, framställs dessa 

som placerade utanför samhället, och som fångar utan rättigheter. Guantanamo förvarar 

misstänkta, som förlorat sina rättigheter på obestämd tid. Likheter och skillnader kan uppvisas 

i relation till de resultat jag har kommit fram till i min studie. Likheter i form av obestämt 

”straff” – i Sverige finns ju ingen övre gräns för hur länge en person kan sitta häktad, 

samtidigt som ”den misstänkte” konstrueras som skyldig. Skillnaden är att ”den misstänkte” i 

Sverige faktiskt utmålas som mer än misstänkt, vilket inte är fallet i Guantanamo, var dess 

intagna är frihetsberövade utan rättigheter, och utanför någon ”rättsdiskurs”, att jämföra med 

”häktesdiskursen”.  

 

I studien gällande sjuksköterskors konstruerande av subjektspositioner på anstalt (Perron & 

Holmes 2011) visades att sjuksköterskornas dokumentation av intagna, begränsade 

handlingsutrymmet för subjektspositionen ”psykisk sjuk intagen”. Denna dokumentation 

utgjorde ett maktutövande över subjektet. Mitt resultat gällande subjektspositionen pekar i 

samma riktning, vad gäller hur ”den misstänkte” konstrueras i det material som ges till 

häktade (Kriminalvården 2011), genom att ”den misstänkte” uppfattas som i behov av stöd, 

hjälp och förändring. Med detta i åtanke vore det gynnsamt för vidare forskning inom ämnet, 

att göra diskursanalyser av de verktyg som används för att planera för ”den misstänktes” 

häktesvistelse, för flytt till anstalt m.m. På så sätt skulle man kunna få en fylligare analys av 

hur subjektspositionen ”den misstänkte” konstrueras.  

 

Rod Morgan, som är medlem i den europeiska tortyrkommittén CPT (Ugelvik & Dullum 

2014) visade på likheter mellan Israeliska antiterroristmetoder och skandinavisk 
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häktesisolering. Likheter ligger i erkännande av brott, som innebär att grunden för 

häktesisolering (kollusionsfara) försvinner, vilket gynnar den häktade samtidigt som 

utredningen kan komma att avslutas, vilket är eftersträvansvärt av polis och åklagare. 

Slutsatsen var att i Sverige används ”skälig psykisk påverkan”, alltså häktesisolering, med 

syftet att få den häktade att erkänna brott. Denna slutsats är kontroversiell givet uppfattning 

att Sverige är ett demokratiskt och humant land. Men Morgans slutsats är direkt tillämpbar på 

det resultat jag funnit vad gäller konstruktionen av subjektspositionen ”den misstänkte”, vid 

erbjudande av ”straffrabatt”. Detta erbjudande eller rabatt, erbjuds till ”den misstänkte” i 

utbyte mot bidragande till utredning eller erkännande. Ifall den häktade erkänner brott, så 

finns inte skäl för häktesrestriktioner eller långa häktningstider, vilket gynnar den häktade, 

samtidigt som hen givetvis erkänns som skyldig till brott. Samtidigt gynnar det utredningen, 

eftersom polis och åklagare kan avsluta sitt arbete med det specifika målet. Skulle däremot 

den häktade välja att inte samarbeta eller inte erkänna, så riskerar denna att beläggas med 

häktesrestriktioner samt vara häktad under längre tid. Med denna tolkning har alltså Sverige 

ett förtryckande rättsväsendesystem, vilket bör tas på största allvar och utforskas i mer 

omfattande grad. 

 

Rapporten Häktningstider och restriktioner (kriminalvården 2014) är ett textmaterial som bör 

undersökas på högre akademisk nivå. Dels för att materialet är så pass omfattande att de 10 

veckor som en kandidatuppsats omfattar, inte är helt tillräckligt och dels för att diskursanalys 

som metod, som ju är en textnära metod, kräver omfattande tid för analys. Vidare kan 

”häktesdiskursen” studeras på en mängd olika sätt, exempelvis genom intervjuer med 

kriminalvårdstjänstemän, före detta misstänkta och häktade samt genom text- eller 

diskursanalys av styrdokument som kriminalvården och det övriga rättsväsendet, använder sig 

av inom ämnesfältet.  

 

Slutligen vill jag understryka att det är nödvändigt med ytterligare undersökningar och 

forskning på området, eftersom ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt innebär att jag som 

författare själv befinner mig i den ”häktesdiskurs” som analyseras. Även om jag har försökt 

att sätta min kunskap och förförståelse åt sidan, innebär inte detta att min egen kunskap och 

åsikter inte har påverkat mitt synfält. Min förhoppning är då att denna uppsats, uppvisar en 

sådan transparens att den går att replikera. Med detta sagt drar jag slutsatsen att mina 

frågeställningar har blivit besvarade, men att studien behöver replikeras av andra, för att vinna 

större giltighet.  
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