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Isolering under häktningstiden – Nödvändigt ingripande eller integritetskränkande? 

Sammanfattning 

Studien undersökte samvarians mellan juriststudenters attityder till 

isolering under häktningstiden ur ett brottsutredande perspektiv, ur ett 

integritetskränkande perspektiv och den kritik som riktats mot det 

svenska rättssystemet. Det undersöktes även om dessa attityder skiljde 

sig åt mellan män och kvinnor. En enkät besvarades av 244 

juriststudenter från fyra lärosäten i Sverige (106 män och 138 kvinnor, 

M = 23,6 år, SD = 3,0). Resultaten visade ett negativt starkt samband 

vilket indikerar att perspektiven står i kontrast till varandra. 

Perspektiven samvarierade även med kritiken, där de som uppvisade en 

mer accepterande attityd till isolering ur ett brottsutredande perspektiv 

var mindre benägna att hålla med om kritiken. De som istället 

uppvisade en mindre accepterande attityd till isolering ur ett 

integritetskränkande perspektiv var mer benägna att hålla med om 

kritiken. Samtliga samband var starkare för männen, dock var 

skillnaden i styrka på samband för män och kvinnor mellan de båda 

perspektiven inte signifikant. Det identifierades signifikanta 

könsskillnader då män uppvisade en mer accepterande attityd till 

isolering ur ett brottsutredande perspektiv samt i lägre utsträckning höll 

med om kritiken. Kvinnor uppvisade istället en mindre accepterande 

attityd till isolering ur ett integritetskränkande perspektiv och höll i 

högre utsträckning med om kritiken.  

 

Nyckelord: isolering under häktningstiden, juriststudenter, 

brottsutredning, integritet, attityder, könsskillnader 

 

  



Solitary confinement in remand prisons – Necessary intervention or violation of integrity?  

Abstract 

The study examined the association between law students’ attitudes 

towards solitary confinement in remand prisons from a criminal 

investigation perspective, a violation of integrity perspective and the 

criticism directed against the Swedish Criminal Justice System. 

Differences in these attitudes between men and women were also 

examined. A questionnaire was answered by 244 law students from four 

Swedish universities (106 males and 138 females, M = 23,6 years, SD 

= 3,0). The results showed a negative strong correlation indicating a 

contrast between the perspectives. The perspectives also correlated with 

the criticism, where those displaying a more favourable attitude from a 

criminal investigation perspective tended to disagree with the criticism. 

Those displaying a less favourable attitude from a violation of integrity 

perspective tended to agree with the criticism. All correlations were 

stronger for males. However, the difference in strength of correlation 

for males and females between the perspectives, was not significant. 

The study identified significant gender differences where males had a 

more favourable attitude from a criminal investigation perspective and, 

to a lesser extent, agreed with the criticism. Females had a less 

favourable attitude from a violation of integrity perspective and agreed 

with the criticism to a greater extent. 

 

Keywords: solitary confinement in remand prisons, law students, crime 

investigation, integrity, attitudes, gender differences  
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Isolering under häktningstiden – Nödvändigt ingripande eller integritetskränkande? 

Humana fängelsemiljöer, med bättre levnadsvillkor och färre inkapaciterade, har beskrivits 

som ett exceptionellt skandinaviskt fenomen i en tid då många länder har valt en ‘hårdare’ 

riktning (Pratt, 2008). Denna exceptionalism har dock ifrågasatts i och med att omfattande 

kritik riktats mot den frekventa användningen av isolering under häktningstiden. Isolering har 

påvisats kunna medföra hälsoskadliga konsekvenser (Barker, 2013; Mathiesen, 2012; Smith, 

2017), exempelvis depression och hallucinationer (Smith, 2006; Smith, Horn, Nilsen & Rua, 

2013). Att frihetsberöva en individ genom häktning är det mest ingripande tvångsmedlet som 

regleras i svensk lagstiftning (Häkteslag, 2010:611; Lindberg, 2012). Att sedan tillämpa 

ytterligare inskränkande åtgärder, såsom isolering, kan därför anses bryta mot medborgerliga 

fri- och rättigheter ur ett integritetskränkande perspektiv (Barker, 2013; Flyghed, 2000; 

Garland, 2001; Smith, 2017). I Sverige används dock isolering under häktningstiden för att 

minska risken att den misstänkte stör brottsutredningen, och kan därför anses vara ett 

nödvändigt ingripande ur ett brottsutredande perspektiv (Andersson, 2016; Lindberg, 2012). 

En stor del av kritiken har riktats mot hur flertalet juridiska aktörer bedömer och beslutar i 

arbetet med isolering (Smith, 2017). De har ett stort individuellt ansvar (Asp, 2012) vilket 

skapar utrymme för subjektivitet, i form av individuella attityder, att påverka det juridiska 

arbetet (Bergman Blix & Wettergren, 2016; Sanbonmatsu, Prince, Vanous, & Posavac, 2014; 

Wettergren & Bergman Blix, 2016). Att juridiska aktörer förhåller sig objektivt i sitt arbete är 

något som det läggs stor vikt vid redan under juristutbildningen, och detta utgör således ett 

glapp mellan juristutbildning och praktik (Flower, 2014; Holmes, 2015). Med grund i att 

juriststudenter, som blivande jurister, kan komma att bli de juridiska aktörer som i framtiden 

gör bedömningar och fattar beslut gällande isolering under häktningstiden är det av relevans 

att undersöka deras attityder i frågan. Att det dessutom tidigare påvisats skillnader i män och 

kvinnors resonerande i juridiska frågor (Collins Jr., Manning & Carp, 2010; Coontz, 2000; 

Ernberg & Landström, 2016) gör det relevant att även undersöka könsskillnader. Denna studie 

kommer därmed att undersöka juriststudenters attityder till isolering under häktningstiden ur 

två olika perspektiv, ett brottsutredande och ett integritetskränkande, och till kritiken som 

riktats mot det svenska rättssystemet. Det kommer även undersökas hur dessa attityder 

eventuellt skiljer sig mellan män och kvinnor. Studien kommer enbart att behandla isolering 

under häktningstiden och således inte isolering som kan förekomma vid fångvårdsanstalter.  

Definition och användning av isolering vid svenska häkten 

Att i en svensk kontext fastställa en enhetlig definition av isolering har visat sig vara 

problematiskt eftersom själva begreppet inte används i lagstiftningen. Istället beskrivs 
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isolering med begrepp som avskildhet och restriktioner, vilka i sin tur regleras i Häkteslagen 

(2010:611). Trots att den svenska lagstiftningen inte använder sig av det specifika begreppet 

tillämpas isolering i praktiken. Bland annat föreskrivs att den misstänkte kan isoleras av 

säkerhetsskäl samt att den misstänkte kan få sina rättigheter till vistelse i gemensamhet, besök 

och användning av media indragna. Dock anges inga tidsgränser för hur länge en misstänkt 

kan vara häktad eller placerad i isolering, och inte heller förekommer några förbud mot att 

isolera lagöverträdare under 18 år. Eftersom svensk lagstiftning saknar en enhetlig definition 

av isolering kommer istället FN:s definition (2011) av begreppet att användas i denna studie, 

vilket innebär att den intagne får sin fysiska och sociala kontakt med omvärlden avskuren 

under 22–24 timmar per dygn. 

När det bedöms finnas en risk att den misstänkte, som blivit placerad i ett svenskt häkte, 

kan komma att störa eller försvåra brottsutredningen kan åklagaren ansöka om restriktioner 

för att begränsa dennes kommunikationsmöjligheter (Lindberg, 2012). Risken benämns som 

kollusionsfara eller som risk för kollusion. När detta föreligger placeras den misstänkte i regel 

i avskildhet, vilket innebär fysisk och social isolering upp till 23 timmar per dygn 

(Åklagarmyndigheten, 2014). Av de som häktas i Sverige placeras runt två tredjedelar i 

isolering. Andelen häktade i Sverige utgör cirka 25 % av den totala fängelsepopulationen 

vilket innebär att minst en sjättedel av denna är placerad i isolering. Dessa siffror har 

återkommit årligen sedan 2008 (Brottsförebyggande rådet, 2017; Åklagarmyndigheten, 2014). 

Juridiska aktörer och attityder i arbetet med isolering 

Arbetet med isolering under häktningstiden berörs av ett flertal juridiska aktörer. Ansökan om 

att placera en individ i isolering görs av åklagaren (Häkteslag 2010:611), och därefter är det 

domstolen som prövar åklagarens ansökan mot lagstiftningen. Domstolen gör däremot ingen 

egen prövning av åklagarens bedömning, utan prövar enbart om det finns lagstöd för skälen 

till isolering. Det är även domstolen som sedan meddelar beslutet. Samtliga juridiska aktörer 

som gör bedömningar och fattar beslut gällande isolering är i grunden utbildade jurister och 

har därmed genomfört en juristutbildning på universitetsnivå. Det krävs dock en teoretisk och 

praktisk vidareutbildning för att få behörighet att kunna arbeta som åklagare eller domare 

(Åklagarmyndigheten, u.å.), vilka är de juridiska aktörer som främst arbetar med frågan om 

isolering.  

Kraven på att juridiska aktörer ska förhålla sig objektivt samt luta sig mot de rättsliga 

principerna kan ställas mot att människan är irrationell och således inte kan agera helt 

neutralt. Många av de fall som behandlas i domstol är starkt känsloladdade och det kan 

därmed bli svårt att helt koppla bort attityder, känslor och värderingar (Maroney, 2011). I en 
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studie undersöktes hur juridiska aktörer de facto förhåller sig till attityder och känslor vid 

etiska bedömningar och beslutsfattanden (Maroney & Gross, 2014). Där visades att attityder 

och känslor spelar en stor roll trots att juridiska aktörer ska förhålla sig opartiska, objektiva 

och vara emotionellt frånkopplade i sitt arbete. Känslor och empati har beskrivits utgöra en 

del av en individs attityder (Deonna & Teroni, 2012), och i en svensk studie om åklagare har 

empati identifierats kunna vägleda det juridiska arbetet (Wettergren & Bergman Blix, 2016). 

Åklagaren kan på så vis använda sig av sina attityder för att försöka förstå de andra parterna i 

det aktuella fallet och samtidigt skapa en medvetenhet om vilka begränsningar som denne 

själv besitter. I en liknande studie har attityder även visat sig spela en roll för domares 

bedömningar och beslut (Bergman Blix & Wettergren, 2016). Det finns dock ett visst 

motstånd mot att erkänna attityders roll inom den juridiska yrkeskåren eftersom det kan anses 

gå emot objektivitetsprincipen (Bergman Blix & Wettergren, 2016; Jacobsson, 2006).  

I en tidigare studie om etiskt beslutsfattande i juridiska frågor (Parker, 2004) 

identifierades två olika typer av förhållningssätt. Dels identifierades att den juridiska aktören 

kan använda ett starkt rättsorienterat förhållningssätt där personen i fråga är hängiven till 

lagstiftningen och värderar de rättsliga principerna högt, såsom objektivitetsprincipen. Dels 

identifierades att den juridiska aktören kan använda ett mer moraliskt förhållningssätt där 

andra individers välmående och integritet värderas högre än de rättsliga principerna. Ett mer 

rättsorienterat förhållningssätt antas för den aktuella studien vara kopplat till mer 

accepterande attityder till isolering ur ett brottsutredande perspektiv. Mindre accepterande 

attityder till isolering ur ett integritetskränkande perspektiv kopplas däremot till det mer 

moraliska förhållningssättet. 

Under juristutbildningen läggs stor vikt vid att juridiska bedömningar och beslut ska 

vara rationella, objektiva och luta sig mot rättsliga principer (Flower, 2014; Maroney, 2011). 

Trots detta finns indikationer på att individuella attityder kan ha inverkan på dessa (Maroney, 

2011). I en australiensk studie (Palermo & Evans, 2007) undersöktes om juriststudenters 

resonerande vid etiska bedömningar och beslut påverkades av deras individuella attityder. Det 

framgick att hur juriststudenter resonerar samvarierar med deras attityder. De som uppvisade 

mer intresse av personlig utveckling och karriär var mer benägna att prioritera sig själva över 

andra individer. De som däremot var mer jämlikhetsorienterande värnade istället mer om 

andra individers välmående och integritet. En slutsats från studien var således att medvetenhet 

om egna attityder är viktigt för den lärande processen under juristutbildningen eftersom det 

kan påverka kommande juridiska bedömningar och beslut (Palermo & Evans, 2007).  
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Könsskillnader. Att juriststudenter resonerar olika vid etiska bedömningar och beslut 

har även visat sig i form av könsskillnader. En studie som undersökte svenska juriststudenters 

resonerande vid etiska bedömningar och beslut visade att manliga och kvinnliga 

juriststudenter skiljer sig åt i denna aspekt (Ernberg & Landström, 2016). Där undersöktes hur 

de skulle hantera brottmål ifall de vore åklagare i målet. De fick göra bedömningar i ett fiktivt 

fall och sedan ta ställning till ifall de skulle väcka åtal i målet eller inte. Där framgick att 

manliga och kvinnliga juriststudenter skiljde sig åt i hur de värderade utsagor från berörda 

parter i målet, där de kvinnliga juriststudenterna i något högre utsträckning tog hänsyn till och 

värnade om samtliga inblandade parter. De skiljde sig även åt i om de bedömde att åtal skulle 

väckas eller inte. Även om studien var inriktad på sexualbrott mot barn, och således inte 

berörde frågan om isolering, visade studien att det finns könsskillnader i hur juriststudenter 

resonerar. Även andra studier, som däremot genomförts i en amerikansk kontext, har 

undersökt könsskillnader i juridiska resonemang (Collins Jr. m.fl., 2010; Coontz, 2000). 

Dessa studier har istället undersökt juridiska aktörer, och således inte juriststudenter, men har 

kunnat påvisa tendenser till könsskillnader även hos dessa. Män var generellt något mer 

hängivna åt att följa rättsliga principer för att skapa rättvisa. I studien som identifierade att 

resonerande vid etiska bedömningar och beslut påverkas av attityder identifierades även 

könsskillnader (Palermo & Evans, 2007). Studien undersökte dock enbart könsskillnader i 

juriststudenternas resonerande, och således inte i deras attityder. Istället gjordes endast ett 

antagande om att kvinnliga och manliga juriststudenter även skiljer sig åt i attityder. 

 Enligt en teoretisk förklaringsmodell, som bygger på teorin om moral development (se 

Gilligan, 1993), har det beskrivits föreligga skillnader i mäns och kvinnors attityder samt i 

etiska beslutsfattanden (Bampton & McLagan, 2009). Dessa kommer till uttryck på olika sätt 

där kvinnor har beskrivits inneha en mer omhändertagande och värnande attityd till andra 

individer, medan män har beskrivits värdera aspekter som rättssäkerhet och rättvisa högre. 

Dessa rön är dock omdebatterade eftersom många av de skillnader som påvisats i olika studier 

har varit förhållandevis små. Detta innebär att dessa skillnader inte kan appliceras på samtliga 

individer inom gruppen män respektive kvinnor. Däremot när detta undersöks, ofta med 

studenter som urval, uppvisas små skillnader vilka i sin tur stärker hypotesen om att kvinnor 

överlag har en mer omhändertagande och värnande attityd, medan män tenderar att värdera 

rättssäkerhet högre. Fortfarande finns därmed en rådande föreställning om att kvinnor och 

män resonerar olika i etiska bedömningar och beslut eftersom att de i grunden innehar olika 

attityder (Bampton & McLagan, 2009). 
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Teorin om dubbla attityder. Vid bedömningar och beslutsfattande har de juridiska 

aktörerna ett stort individuellt ansvar som innebär att de ska arbeta självständigt (Asp, 2012; 

Lindberg, 2012). Detta skapar dock utrymme för att individuella attityder kan framkomma 

och därmed spela en roll i arbetet med isolering. Att det under juristutbildningen läggs stor 

vikt vid rationalitet, objektivitet och rättsliga principer (Flower, 2014; Maroney, 2011) ställs 

således mot hur attityder kan påverka och komma att vägleda det juridiska arbetet (Bergman 

Blix & Wettergren, 2016; Wettergren & Bergman Blix, 2016). Även om det finns en 

föreställning om att subjektivitet inte ska få påverka juridiska aktörers arbete (Bergman Blix 

& Wettergren, 2016; Jacobsson, 2006) kan underliggande attityder framträda och påverka 

omedvetet (Wilson, Lindsey & Schooler, 2000). Enligt teorin om dubbla attityder (eng. model 

of dual attitudes) kan en individ inneha två olika attityder till samma attitydobjekt samtidigt 

(Wilson m.fl., 2000). En dubbel attityd utgörs av både en implicit och en explicit attityd, där 

den implicita attityden är underliggande och den attityd till attitydobjektet (exempelvis sak, 

händelse eller fenomen) som individen utvecklade först. Den implicita attityden kan således 

komma till uttryck genom vanemässiga och automatiska responser. Den explicita attityden är 

däremot mest konkret och den attityd som oftast kommer till uttryck. Det krävs dock 

möjlighet för individen att reflektera kring attitydobjektet för att den explicita attityden ska 

kunna framkomma. I situationer som kräver snabba svar eller inte ger möjlighet till reflektion 

är det istället mer sannolikt att den implicita attityden kommer till uttryck som en automatisk 

respons. Slutligen betonar teorin att dubbla attityder inte kan likställas med ambivalens, 

eftersom det vid dubbla attityder inte förekommer en konflikt mellan dessa två attityder. 

Förekommer ambivalens eller motsättningar mellan attityderna räknas det inte som att 

individen innehar dubbla attityder (Wilson m.fl., 2000). 

De två perspektiven som behandlas i den aktuella studien gällande isolering, ett 

brottsutredande och ett integritetskränkande, har beskrivits kunna stå i kontrast till varandra 

(Barker, 2013; Flyghed, 2000; Garland, 2001; Smith, 2017). Enligt teorin om dubbla attityder 

måste dock inte de två perspektiven utgöra en motsättning. Istället möjliggörs en förklaring 

där de juridiska aktörerna i frågan om isolering kan inneha två attityder samtidigt utan att 

dessa står i konflikt med varandra. De attityder som en individ uppvisar har i sin tur beskrivits 

kunna påverka de bedömningar som görs och de beslut som fattas (Eagly, 1992). Attityder 

hos juridiska aktörer kan således komma att påverka arbetet med isolering. 

Isolering ur två olika perspektiv  

Arbetet med starka ingripande tvångsmedel under häktningstiden, såsom isolering, kan ses ur 

två olika perspektiv och anses stå i kontrast till varandra (Barker, 2013; Flyghed, 2000; 
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Garland, 2001; Smith, 2017). Isolering kan delvis anses vara ett nödvändigt ingripande ur ett 

brottsutredande perspektiv för att undvika kollusion och således kunna genomföra en effektiv 

utredning vid misstanke om brott. Däremot kan isolering anses bryta mot medborgerliga fri- 

och rättigheter ur ett integritetskränkande perspektiv eftersom det har visat sig kunna medföra 

hälsoskadliga konsekvenser (Barker, 2013; Smith, 2017). Kontrasten mellan perspektiven 

skapar i sin tur en paradox. Å ena sidan ska staten värna om sina medborgares fri- och 

rättigheter och personliga integritet, och å andra sidan har staten rätt att göra inskränkningar i 

dessa när det bedöms vara nödvändigt (Barker 2013; Flyghed, 2000; Garland, 2001; Smith, 

2017). Vid risk för kollusion placeras den misstänkte i isolering eftersom denne bedömts 

utgöra ett hot mot samhället, exempelvis genom att förstöra bevis, hota målsäganden eller 

påverka vittnen. I och med en placering i isolering blir dock den misstänktes rättigheter och 

personliga integritet åsidosatta, trots att staten ska värna om samtliga medborgare.  

Isolering ur ett brottsutredande perspektiv. Eftersom isolering under häktningstiden 

används med syftet att undvika kollusion (Lindberg, 2012) kan det därmed anses som ett 

nödvändigt ingripande för att kunna genomföra en effektiv brottsutredning (Andersson, 

2016). Bedömning och beslutsfattning i arbetet med isolering har en juridisk grund och styrs 

genom flera rättsliga principer som regleras i den svenska lagstiftningen (Lindberg, 2012). 

Bland annat är legalitetsprincipen viktig eftersom den innebär att staten eller myndigheten 

inte får ingripa i den misstänktes privatliv utan lagstöd. Åklagaren måste därmed kunna 

påvisa att det föreligger en faktisk risk för kollusion för att kunna få en ansökan om att placera 

den misstänkte i isolering godkänd (Andersson, 2016; Lindberg, 2012). En annan viktig 

princip är behovsprincipen som i arbetet med isolering innebär att det enbart får tillämpas om 

det bedöms vara nödvändigt. Om mindre integritetskränkande alternativ bedöms vara 

tillräckliga för att undvika kollusion ska dessa istället väljas (Lindberg, 2012). Vidare är 

proportionalitetsprincipen av vikt i arbetet med isolering som innebär att tillämpning av 

isolering ska stå i proportion till det önskade målet. Det ska således råda en balans mellan 

skälen för att tillämpa isolering och de eventuella konsekvenser det kan innebära för den 

misstänkte. Om åklagaren inte kan påvisa att tillämpning av isolering står i proportion med 

bedömningen för kollusionsfara ska isolering inte användas (Lindberg, 2012). Slutligen blir 

även objektivitetsprincipen av vikt eftersom den reglerar juridiska aktörers krav på 

objektivitet och opartiskhet (Andersson, 2016).  

Eftersom det svenska rättssystemets användning av isolering har kritiserats, men 

samtidigt kan anses vara ett nödvändigt ingripande (Andersson, 2016), har det gjorts flera 

försök att bemöta kritiken. Åklagarmyndigheten antog i april 2015 nya riktlinjer som syftar 
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till att minska användningen av isolering under häktningstiden (RåR 2015:1). Dessa nya 

riktlinjer betonar bland annat vikten av att åklagaren ska göra en riskbedömning av 

kollusionsfara i det enskilda fallet. Denna bedömning ska vara tydligt motiverad och stå i 

proportion till varför isolering föreslås. I de fall åklagarens bedömning samt motivering är 

bristande ska isolering inte få tillämpas (RåR 2015:1). År 2015 initierade regeringen en 

häktes- och restriktionsutredning (SOU 2016:52) som bland annat syftade till att ge förslag på 

åtgärder för att minska isolering. I utredningen föreslogs bland annat en tidsfrist för isolering 

på högst sex månader och att särskilda regler för barn under 18 år ska gälla. Utredningen 

föreslog även att domstolen ska göra en egen prövning av åklagarens bedömning, vilket 

domstolen inte gör idag. Vidare föreslogs att mindre integritetskränkande alternativ för 

isolering bör kunna tillämpas i högre utsträckning för att bättre efterfölja behovsprincipen. I 

skrivande stund för denna studie har inga propositioner för SOU 2016:52 presenterats och 

således har inga sådana lagar trätt i kraft. Däremot har SOU 2016:52 legat som utkast till lag 

(lagrådsremiss) sedan slutet av 2016 (se Regeringen, u.å.). Att det finns juridiska aktörer som 

menar att isolering kan vara ett nödvändigt ingripande (Lindberg, 2012; Smith, 2017) står i 

kontrast till den inskränkning av personlig integritet som isolering kan medföra (Barker, 2013; 

Smith, 2017). 

Isolering ur ett integritetskränkande perspektiv. Historiskt sett har hälsoskadliga 

konsekvenser av isolering förbisetts av myndigheter, forskare och beslutsfattare (Charleroy & 

Marland, 2016). På senare år har dock isolering blivit ett omdebatterat ämne i takt med att 

intresset för medborgerliga fri- och rättigheter och den personliga integriteten har ökat (Smith, 

2016). Isolering har identifierats öka risken för att utveckla negativa fysiska och psykiska 

konsekvenser jämfört med placering på en gemensam avdelning (Gamman, 1995; Grassian, 

2006). Bland annat har hälsoskadliga konsekvenser såsom sömnlöshet, depression, 

koncentrationssvårigheter, hallucinationer och ångest identifierats, och många av de som varit 

placerade i isolering har efteråt varit i behov av läkarvård (Egallagher, 2014; Morgan m.fl., 

2016; Smith, 2006). De som placeras i isolering under häktningstiden har visat sig löpa större 

risk att utveckla hälsoskadliga konsekvenser än de som placerats i isolering på 

fångvårdsanstalter (Gamman, 1995; Smith, 2006). Detta eftersom de misstänkta befinner sig i 

en mer sårbar situation då de ännu inte blivit dömda och att det därför finns en osäkerhet i 

deras framtidsutsikt. Många misstänkta har identifierats lida av psykisk ohälsa redan när de 

blir häktade, och att bli placerad i isolering under häktningstiden riskerar att förvärra detta 

(Smith, 2006, 2012).  
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På grund av dess användning av isolering under häktningstiden har det svenska 

rättssystemet åtskilliga gånger tilldelats omfattande internationell kritik (Smith, 2017). 

Kritiken kommer bland annat från Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) som under flera 

decennier kritiserat att isolering i Sverige tillämpas i för stor utsträckning (CPT, 1992, 2004, 

2009, 2016). Kritiken berör mängden misstänkta som dagligen isoleras upp till 23 timmar då 

Europarådets bestämmelser betonar att isolering endast ska tillämpas under exceptionella 

omständigheter och inte så frekvent som i två tredjedelar av alla fall (CPT, 2016). Kommittén 

menar även att det i många fall saknas en juridisk grund och att legalitetsprincipen därmed 

inte efterföljs. De menar att åklagarna allt för sällan skriftligt motiverat skälen till isolering 

utan enbart behövt redovisa dessa muntligt inför domstol. FN:s antitortyrkommitté (CAT, 

2014) har riktat liknande kritik och menar att häktningstiderna är för långa och att det borde 

finnas övre tidsgränser för hur länge en misstänkt kan vara placerad i isolering. Vidare har 

FN:s kommitté för barnets rättigheter (CRC, 2015) kritiserat att det svenska rättssystemet 

tillåter isolering för barn som misstänks för brott. FN betonar att lagöverträdare under 18 år i 

juridisk mening ska betraktas som barn och inte som vuxna, och att behandlingen av dessa ej 

ska likställas. Barn skiljer sig från vuxna i fysisk, psykisk och känslomässig utveckling och 

löper ännu större risk att utveckla hälsoskadliga konsekvenser. FN menar således att isolering 

av barn bör förbjudas helt (CRC, 2015). Även den svenska chefsjustitieombudsmannen 

efterlyser ny lagstiftning som ämnar förbättra de förhållanden som råder i svenska häkten, 

specifikt de förhållanden som rör isolering (Wetterqvist, 2017).  

Vid besök i Sverige har CPT (2016) konstaterat att levnadsförhållandena i svenska 

häkten är relativt goda, där en genomsnittlig cell har en storlek på 6–9 m2, god belysning och 

ventilering och acceptabel sovplats. Även skrivbord, stol och TV finns tillgängliga i de flesta 

celler. Kommitténs bedömningar visar däremot att det finns undantag till dessa goda 

förhållanden, bland annat då isolerade i många häkten riskerar att få vänta upp till tre timmar 

innan de får tillstånd till att använda toaletten. Även de isolerades möjlighet till motion och 

aktivitetstid utomhus har identifierats vara bristande på flera häkten då de exempelvis i 

genomsnitt endast får en timmes aktivitetstid utomhus per dygn, vilket spenderas i ett litet 

inburat område (CPT, 2016). Trots relativt goda levnadsförhållanden i en fängelsemiljö kan 

förlusten av frihet och självständighet skapa ett stort lidande för den enskilde individen och 

upplevas som starkt integritetskränkande (Basberg Neumann, 2012). 

Likt det svenska rättssystemet har även de två andra skandinaviska rättssystemen 

mottagit internationell kritik för isolering under häktningstiden (Smith, 2017). Kritiken har 

dock inte varit lika omfattande, och det har sedermera implementerats aktiva åtgärder för att 
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minska användningen av isolering. Det har i det danska rättssystemet bland annat införts 

gemensamma avdelningar för misstänkta med samma restriktioner, förutsatt att de misstänkta 

inte ingår i samma utredning. Där tilldelas de misstänkta en egen cell men ges samtidigt 

möjlighet att dagligen umgås med andra på samma avdelning. Det danska rättssystemet har 

därmed försökt öka de misstänktas känsla av frihet och självständighet, och användningen av 

isolering har totalt minskat till mindre än 1 %. Detta kan jämföras med de 66 % (två 

tredjedelar) som årligen isoleras i svenska häkten. Förhållandena i danska häkten påminner 

således mer om hur placering vid fångvårdsanstalt vanligtvis fungerar, vilket danska åklagare 

menar inte har försämrat möjligheten att kunna genomföra en effektiv brottsutredning (Smith, 

2017). Denna form av lösning, för att minska isolering och förbättra de förhållanden som 

råder i svenska häkten, är något som föreslås av Brottsförebyggande rådet (2017).  

Den aktuella studien 

Tidigare studier som berör isolering under häktningstiden utgörs till större del av 

litteraturöversikter (Barker, 2013; Smith, 2012, 2017). Utöver dessa förekommer även 

observations- och intervjustudier som i en svensk kontext undersöker hur juridiska aktörer 

förhåller sina attityder till rättsliga principer i det dagliga arbetet (Asp, 2012; Bergman Blix & 

Wettergren, 2016; Wettergren & Bergman Blix, 2016). Vidare har det identifierats studier 

som undersöker skillnader i värderingar mellan juristutbildningen och den juridiska praktiken 

(Flower, 2014; Maroney, 2011). Det har även identifierats studier som undersökt 

juriststudenters resonerande och förhållningssätt till etiska beslut och hur dessa påverkas av 

deras individuella attityder (Palermo & Evans, 2007; Parker, 2004). Däremot saknas studier 

som specifikt har undersökt skillnader i manliga och kvinnliga juriststudenters attityder i olika 

juridiska frågor, däribland isolering under häktningstiden. Trots att isolering under 

häktningstiden blivit en omdebatterad samhällsfråga har inga kvantitativa studier som 

specifikt undersöker juriststudenters eller juridiska aktörers attityder i frågan kunnat påvisas. 

Eftersom det helt saknas kvantitativa studier om attityder i frågan finns heller inga studier 

som undersökt några könsskillnader i detta, vilket motiverar relevansen av den aktuella 

studien. 

Att isolering kan ses ur två olika perspektiv, samt att finns det indikationer på att 

individuella attityder hos juridiska aktörer kan påverka bedömningar och beslut (Bergman 

Blix & Wettergren, 2016; Palermo & Evans, 2007; Sanbonmatsu m.fl., 2014; Wettergren & 

Bergman Blix, 2016), blir det av betydelse att undersöka hur juriststudenter ställer sig till 

isolering under häktningstiden. Detta eftersom att de kan komma att bli de juridiska aktörer 

som gör bedömningar och fattar beslut i frågan. Att det dessutom verkar finnas ett glapp 
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mellan juristutbildning och praktik, i föreställning om objektivitet och attityders påverkan, gör 

specifikt juriststudenter till en relevant grupp att undersöka. Att män och kvinnor tenderar att 

resonera olika vid etiska bedömningar och beslut (Collins Jr. m.fl., 2010; Coontz, 2000; 

Ernberg & Landström, 2016; Palermo & Evans, 2007), samt att de teoretiskt har beskrivits 

uppvisa olika attityder (Bampton & McLagan, 2009), gör det relevant att dessutom undersöka 

eventuella skillnader i attityder mellan de kvinnliga och de manliga juriststudenterna.  

Denna studie kommer att genom en kvantitativ tvärsnittsdesign undersöka 

juriststudenters attityder till isolering under häktningstiden ur det brottsutredande perspektivet 

och ur det integritetskränkande perspektivet. För att mäta attityder kommer respondenterna att 

få besvara en enkät där de får ta ställning till påståenden som behandlar isolering ur de två 

olika perspektiven, vilka sedan kommer att undersökas ifall de samvarierar med varandra. 

Eftersom en större del av kritiken som riktats mot det svenska rättssystemet menar att 

isolering bryter mot medborgerliga fri- och rättigheter är det även intressant att undersöka om 

kritiken samvarierar med det integritetskränkande perspektivet. Omvänt blir det även 

intressant att undersöka om kritiken samvarierar med det brottsutredande perspektivet. Detta 

kommer att undersökas genom att respondenterna får ta ställning till vad de anser om kritiken. 

Det kommer även undersökas om grad av samvarians skiljer sig åt mellan män och kvinnor, 

samt om det föreligger könsskillnader i juriststudenternas attityder samt i vad som anses om 

kritiken. Syftet med denna studie är således att undersöka samvarians mellan juriststudenters 

attityder till isolering under häktningstiden ur två olika perspektiv och till den kritik som 

riktats mot den svenska rättssystemet, samt hur dessa attityder skiljer sig mellan män och 

kvinnor. Syftet bemöts genom att besvara följande frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning finns det samband mellan juriststudenters attityder till isolering 

ur ett brottsutredande perspektiv och ur ett integritetskränkande perspektiv? Skiljer sig 

sambandet åt mellan män och kvinnor? 

2. I vilken utsträckning finns det samband mellan juriststudenters attityder till isolering 

ur ett brottsutredande perspektiv och vad de anser om kritiken mot det svenska 

rättssystemet? Skiljer sig sambandet åt mellan män och kvinnor? 

3. I vilken utsträckning finns det samband mellan juriststudenters attityder till isolering 

ur ett integritetskränkande perspektiv och vad de anser om kritiken mot det svenska 

rättssystemet? Skiljer sig sambandet åt mellan män och kvinnor? 

4. I vilken utsträckning finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga juriststudenter 

i deras attityder till isolering ur de två perspektiven? 
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5. I vilken utsträckning finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga juriststudenter 

i vad de anser om kritiken mot det svenska rättssystemet? 

Metod 

För att bemöta studiens syfte valdes en kvantitativ tvärsnittsdesign. Insamling av data till 

denna studie genomfördes med en webbaserad enkätundersökning som avsåg att mäta 

juriststudenters attityder till isolering under häktningstiden. Attityder till isolering mättes ur 

ett brottsutredande perspektiv, ett integritetskränkande perspektiv samt genom vad som anses 

om kritiken mot det svenska rättssystemet. Även skillnader mellan män och kvinnor 

undersöktes, i såväl styrka på samband som i medelvärden hos grupperna.  

Urval 

Studiens urval utgjordes av studenter som studerade vid juristutbildning på universitetsnivå i 

Sverige (N = 244). Sammantaget tillfrågades juriststudenter via diverse forum på Facebook 

från fyra av de sju lärosäten som erbjuder en juristutbildning. Respondenterna utgjordes av 

både män och kvinnor i varierande åldrar. Då könsfördelningen till en början visade sig bli 

ojämn beslutades det att publicera enkäten på nytt och där efterfråga fler manliga 

juriststudenter, varvid ytterligare 39 män svarade på enkäten. Totalt deltog 106 män (43,4 %) 

och 138 kvinnor (56,6 %) i studien. Åldersspannet på respondenterna varierade mellan 18 och 

36 år (M = 23,6, SD = 3,0), och de mest förekommande åldrarna var 22 respektive 23 år. 

Respondenterna hade vid datainsamlingen studerat mellan en till nio terminer på 

juristutbildningen, (M = 5,2, SD = 2,1), varvid majoriteten av respondenterna befann sig på 

sin fjärde (n = 60) eller sjätte termin (n = 57).  

Eftersom webbenkätens funktionella egenskaper gjorde samtliga bakgrundsfrågor och 

påståenden obligatoriska att besvara kunde inget internt bortfall identifieras. Det gick inte att 

identifiera om någon påbörjat en enkät men senare avbrutit sin medverkan, och inte heller om 

någon som sett enkäten valt att inte besvara den. Studien kan således ha fått ett externt bortfall 

som inte varit möjligt att upptäcka. Ingen ersättning utgick för att delta i studien.  

Material 

För att mäta attityder konstruerades en enkät där respondenten fick ta ställning till flertalet 

påståenden på en likertskala. Enkäten baserades på kritiken mot det svenska rättssystemet 

(CAT, 2014; CPT, 2016; CRC, 2015) samt den litteratur som beskrivit att isolering kan ses ur 

två olika perspektiv, ett brottsutredande och ett integritetskränkande (Barker, 2013; Flyghed, 

2000; Garland, 2001; Smith, 2017). Att mäta attityder med påståenden på en likertskala är ett 

lämpligt tillvägagångssätt eftersom respondenterna får möjlighet att uppskatta sina subjektiva 
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åsikter istället för att tvingas välja mellan enbart två alternativ, vilket exempelvis sker vid 

Ja/Nej-frågor (Trost & Hultåker, 2016). 

Eftersom studien syftade till att undersöka juriststudenters attityder inleddes enkäten 

med en kontrollfråga om respondenten studerade vid en juristutbildning eller inte. Därefter 

följde bakgrundsfrågor angående kön, ålder samt vilken termin respondenten läser. 

Respondenten fick sedan ta del av FN:s definition av isolering (fysisk och social avskildhet 

22–24 timmar per dygn), samt en kortare beskrivning av användningen av isolering vid 

svenska häkten. Där beskrevs att isolering kan användas som ett nödvändigt ingripande ur ett 

brottsutredande perspektiv och att det ur ett integritetskränkande perspektiv kan anses bryta 

mot medborgerliga fri- och rättigheter. En sammanfattning av kritiken mot det svenska 

rättssystemet presenterades varvid respondenten sedan ombads att uppskatta vad denne ansåg 

om detta på en tiogradig likertskala. På denna kritikskala var värdet 1 definierat som 

fullständigt obefogad och värdet 10 definierat som fullständigt befogad. 

Under det första temat baserades påståendena på att isolering kan anses vara ett 

nödvändigt ingripande för att undvika kollusion ur ett brottsutredande perspektiv. Detta tema 

utgjordes av sex påståenden som respondenten ombads ta ställning till. Här inkluderades 

påståenden såsom “När det föreligger kollusionsfara borde det inte finnas någon övre 

tidsgräns för hur länge en misstänkt kan vara placerad i isolering” och “Att 

förundersökningsledaren kan genomföra en effektiv brottsutredning är av större vikt än att 

den misstänktes integritet tas hänsyn till” (se Tabell 1). Respondenten fick uppskatta sin 

attityd till samtliga påståenden på en femgradig likertskala som sträckte sig mellan instämmer 

inte alls till instämmer helt. Samtliga svarsalternativ tilldelades ett ensiffrigt värde där 

instämmer inte alls tilldelades ett värde på 1 och instämmer helt tilldelades ett värde på 5.  

Enkätens andra tema hade utgångspunkt i att isolering kan anses bryta mot de 

medborgerliga fri- och rättigheterna ur ett integritetskränkande perspektiv. Även under detta 

tema följde sex påståenden som respondenten fick ta ställning till där samma femgradiga 

likertskala användes. Exempel på påståenden som respondenten fick ta ställning till var “Med 

hänsyn till den misstänktes integritet borde åklagare vara försiktigare i sin bedömning av risk 

för kollusion” och “Isolering under häktningstiden är tvivelaktigt eftersom den misstänkte 

ännu inte är dömd” (se Tabell 1). Samtliga svarsalternativ tilldelades även under detta tema ett 

ensiffrigt värde mellan 1–5. 

Enkätens två teman utgjorde i sin tur varsitt index (se Tabell 1). Ett högre värde på det 

första temats index, indexet för attityder ur ett brottsutredande perspektiv, indikerade att 

respondenten uppvisar en mer accepterande attityd till isolering för att undvika kollusion. Ett 
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högre värde på det andra temats index, indexet för attityder ur ett integritetskränkande 

perspektiv, indikerade att respondenten uppvisar en mindre accepterande attityd till isolering 

med hänsyn till den misstänktes medborgerliga fri- och rättigheter och personliga integritet. 

Varje respondent erhöll ett medelvärde för vad denne i genomsnitt svarat på varje påstående i 

respektive index. Ett samlat medelvärde för indexet för attityder ur ett brottsutredande 

perspektiv (M = 3,26, SD = 0,88) och för indexet för attityder ur ett integritetskränkande 

perspektiv (M = 3,51, SD = 0,88), kunde sedan utläsas. Eftersom likertskalan var femgradig 

valdes det mittersta värdet 3 för att tolka medelvärden. Ett värde över 3 bedömdes vara högre 

och ett värde under 3 bedömdes vara lägre. Medelvärdena som erhölls för respektive index 

kan således bedömas vara något högre.  

Reliabiliteten för respektive index testades med Cronbachs alfa (α). För att ett index ska 

anses vara enhetligt är det önskvärt med ett α-värde på 0,7 eller högre, även om ett α-värde 

över 0,8 är att föredra (Pallant, 2016). Indexet för attityder ur ett brottsutredande perspektiv 

erhöll ett α-värde på 0,78. Efter en bedömning av indexets sex påståenden upptäcktes att 

värdet skulle öka ifall det femte påståendet (se Tabell 1) exkluderades. Detta påstående visade 

sig även ha ett relativt lågt samband med några av de andra påståendena och därmed togs 

beslutet om att exkludera detta påstående. Det nya indexet, innehållande fem påståenden, 

erhöll således ett nytt α-värde på 0,80. Indexet för attityder ur ett integritetskränkande 

perspektiv erhöll ett α-värde på 0,83 och ett exkluderande av något av dessa påståenden skulle 

inte generera ett högre värde, varvid det beslutades att behålla samtliga sex påståenden. Att 

bägge index erhöll höga α-värden indikerar att enkäten som mätinstrument har en god 

reliabilitet. Att mätinstrumentet är reliabelt är en förutsättning för att kunna genomföra en 

studie av god kvalitet vars resultat är tillförlitliga (Borg & Westerlund, 2012).  

Innan enkäten publicerades offentligt genomfördes ett pilottest där enkäten skickades ut 

till fem juriststudenter som besvarade påståendena och därefter gav respons på innehållet. 

Enkätens innehåll och upplägg diskuterades med dessa fem juriststudenter för att kontrollera 

att frågorna var förståeliga och att innehållet var logiskt i förhållande till diskussioner som 

förts under juristutbildningen. Detta gjordes för att försöka säkerställa enkätens validitet. Den 

respons som gavs på innehållet medförde inga innehållsmässiga förändringar av enkäten, utan 

resulterade enbart i språkmässiga förtydliganden. Att mätinstrumentet har en god validitet, 

och därmed kan anses ha undersökt vad som avsågs att undersökas, är en viktig förutsättning 

för att resultaten ska kunna anses vara giltiga (Borg & Westerlund, 2012). 
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Tabell 1 

Påståenden som användes för denna enkät, samt svarsfrekvens (procentandel) för samtliga. 

Not. IBP = Index för attityder ur ett brottsutredande perspektiv; IIP = Index för attityder ur ett integritetskränkande perspektiv.

Index Påstående Instämmer inte 

alls; n (%) 

Instämmer 

inte; n (%) 

Obestämd; 

n (%) 

Instämmer 

delvis; n (%) 

Instämmer 

helt; n (%) 

IBP  1. Det är proportionerligt att använda isolering under häktningstiden när det 

föreligger kollusionsfara 

3 (1,2) 15 (6,1)  13 (5,3) 122 (50,0) 91 (37,3) 

IBP  2. När det föreligger kollusionsfara borde det inte finnas någon övre tidsgräns 

för hur länge en misstänkt kan vara placerad i isolering  

50 (20,5) 69 (28,3) 21 (8,6) 75 (30,7) 29 (11,9) 

IBP 3. Barn (under 18 år) som är misstänkta för brott bör kunna placeras i 

isolering när det föreligger kollusionsfara  

36 (14,8) 56 (23,0) 29 (11,9) 86 (35,2) 37 (15,2) 

IBP 4. Isolering under häktningstiden bör användas när det föreligger 

kollusionsfara oavsett om det riskerar att medföra hälsoskadliga effekter 

(exempelvis depression och hallucinationer) 

24 (9,8) 82 (33,6) 37 (15,2) 78 (32,0) 23 (9,4) 

IBP 5. Beslut om isolering bör gälla under hela häktningstiden och borde inte 

omprövas 

148 (60,7) 69 (28,3) 12 (4,9) 12 (4,9) 3 (1,2) 

IBP 6. Att förundersökningsledaren kan genomföra en effektiv brottsutredning är 

av större vikt än att den misstänktes integritet tas hänsyn till  

 

16 (6,6) 60 (24,6) 55 (22,5) 95 (38,9) 18 (7,4) 

IIP 1. Det borde användas mindre integritetskränkande alternativ till isolering 

(exempelvis gemensam vistelse med andra häktade som inte ingår i samma 

utredning) 

11 (4,5) 32 (13,1) 28 (11,5) 101 (41,4) 72 (29,5) 

IIP  2. Isolering vid svenska häkten används i för stor utsträckning  8 (3,3) 40 (16,4) 96 (39,3) 54 (22,1) 46 (18,9) 

IIP 3. Isolering under häktningstiden är tvivelaktigt eftersom den misstänkte ännu 

inte är dömd 

32 (13,1) 73 (29,9) 18 (7,4) 85 (34,8) 36 (14,8) 

IIP 4. Med hänsyn till den misstänktes integritet borde åklagare vara försiktigare i 

sin bedömning av risk för kollusion 

13 (5,3) 47 (19,3) 55 (22,5) 75 (30,7) 54 (22,1) 

IIP 5. Isolering under häktningstiden borde minskas eftersom det kan medföra 

hälsoskadliga effekter (exempelvis depression och hallucinationer) 

9 (3,7) 41 (16,8) 46 (18,9) 97 (39,8) 51 (20,9) 

IIP 6. Isolering under häktningstiden är integritetskränkande 9 (3,7) 48 (19,7) 24 (9,8) 66 (27,0) 97 (39,8) 
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Procedur 

För att nå ut till så många respondenter som möjligt publicerades enkäten på flera Facebook-

forum för juriststudenter från fyra olika universitet i Sverige. Enkäten publicerades i dessa 

forum vid olika tillfällen men fanns tillgänglig under totalt 96 timmar. Vid sista publiceringen 

uppmanades manliga juriststudenter att besvara enkäten. I inläggen efterfrågades specifikt 

juriststudenter, och bifogat fanns en länk till den webbaserade enkäten som uppskattningsvis 

tog 5–7 minuter att genomföra. Eftersom juristutbildningen är bred och innefattar många 

juridiska områden kan det antas att det finns juriststudenter som inte har för avsikt att arbeta 

med frågan som berör isolering under häktningstiden. Därför efterfrågades juriststudenter med 

intresse för straff- och processrätt.  

Innan enkäten inleddes fick respondenten ta del av ett informationsbrev som utgick från 

de fyra forskningsetiska kraven som gäller för samhällsvetenskaplig forskning (se 

Vetenskapsrådet, 2017). Informationsbrevet redogjorde för studiens syfte, central information 

om studien, hur lång tid den uppskattades ta att genomföra samt kontaktuppgifter till 

studieansvariga. Informationsbrevet betonade även respondentens anonymitet och klargjorde 

att alla insamlade data enbart skulle komma att användas för denna kandidatuppsats. 

Respondenten informerades även om att deras deltagande var helt frivilligt och att de gav 

samtycke till medverkan genom att skicka in enkäten. De upplystes dessutom att ifall de 

skulle vilja ta tillbaka sin medverkan så var detta tvunget att göras innan de skickade in sin 

enkät eftersom alla inskickade enkäter anonymiserades.  

Statistiska analyser 

Analyser av datamaterialet genomfördes i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 24.0. 

Samtliga analyser hade en på förhand vald signifikansnivå (p = 0,05). Bägge perspektiven, det 

brottsutredande perspektivet (M = 3,26, SD = 0,88) och det integritetskränkande perspektivet 

(M = 3,51, SD = 0,88) visade på spridning i svaren, och kan därmed antas vara approximativt 

normalfördelade (se Borg & Westerlund, 2012). När respondenterna ombads uppskatta vad de 

ansåg om kritiken erhölls svar för samtliga skalsteg. Däremot visade sig svarsalternativen vara 

negativt snedfördelade, där närmare en majoritet (49,1%) valde ett värde på 8 eller högre, och 

endast 11,9% valde ett värde på 3 eller lägre. Kritikskalan visade sig således inte vara helt 

normalfördelad. 

De tre första frågeställningarna avsåg att undersöka samband mellan attityder ur ett 

brottsutredande perspektiv och ur ett integritetskränkande perspektiv, samt samband mellan 

vad som anses om kritiken och respektive perspektiv. För att besvara dessa genomfördes 

korrelationsanalyser med Pearsons r, och samtliga korrelationsanalyser undersökte dessutom 
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hur sambanden såg ut för män respektive för kvinnor. Preliminära analyser med hjälp av 

punktdiagram indikerade att samtliga variabler för de tre första frågeställningarna var hämtade 

från bivariata normalfördelningar eftersom de visade en hög grad av linjär samvarians (se 

Borg & Westerlund, 2012). Det parametriska testet Pearsons r valdes då kravet för att kunna 

genomföra detta ansågs vara uppfyllt. För tolkning av styrka på sambanden användes Cohens 

riktlinjer (Cohen, 1988, ref. i Pallant, 2016), där r = 0,10–0,29 ses som ett svagt samband, r = 

0,30–0,49 som ett medelstarkt samband och r = 0,50–1,0 som ett starkt samband. För att även 

undersöka om det föreligger signifikanta skillnader mellan män och kvinnor avseende styrka 

på sambanden användes Fischers r-to-z-test. 

För den fjärde och femte frågeställningen genomfördes tre stycken separata 

medelvärdesjämförelser med oberoende t-tester, där syftet var att undersöka om det finns 

könsskillnader i juriststudenters attityder till isolering samt i vad som anses om kritiken. För 

att kunna genomföra t-tester krävs att de jämförande grupperna är oberoende av varandra, 

samt att den insamlade datan visar på en normalfördelning (Borg & Westerlund, 2012). 

Förutsatt att stickprovet inte är för litet (N> 100) kan t-tester dock anses vara tåliga även för 

data som inte är helt normalfördelade (Stevens, 1996, ref. i Pallant, 2016). Att oberoende t-

tester valdes, trots att kritikskalan inte visade på en normalfördelning, baserades på att urvalet 

för den aktuella studien ansågs vara tillräckligt stort (N = 244). Antaganden för att kunna 

genomföra t-tester ansågs därmed vara uppfyllda. För samtliga t-tester kunde det enligt 

Levenes test inte göras något antagande om homogena varianser. Därav justerades 

frihetsgraderna till de alternativa värden som istället utgick från ett antagande om att 

varianserna inte var homogena. För medelvärdesjämförelser, såsom oberoende t-tester, 

omvandlas ofta det observerade värdet till en standardiserad effektstorlek. Detta görs för att ta 

reda på hur stor den signifikanta skillnaden verkligen är, eftersom ett p-värde endast påvisar 

om ett uppkommet resultat beror på slumpen eller inte (Pallant, 2016). Då den aktuella 

studien inte replikerat några tidigare studier kunde inga effektstorlekar förväntas eller 

användas som utgångspunkt i tolkning av eventuella signifikanta skillnader. Istället användes 

riktlinjer om Cohens d (se Cohen, 1988, ref. i Pallant, 2016), där ett värde på 0,2 ger en liten 

effektstorlek, ett värde på 0,5 en måttlig effektstorlek och ett värde på 0,8 eller högre en stor 

effektstorlek. 

Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka samvariansen mellan juriststudenters attityder till 

isolering under häktningstiden ur två olika perspektiv och till den kritik som riktats mot den 
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svenska rättssystemet, samt hur dessa attityder skiljer sig mellan män och kvinnor. Resultaten 

för studiens fem frågeställningar presenteras i nästkommande stycken, och även med hjälp av 

Tabell 2 och Tabell 3.  

För samtliga samband uppvisades skillnader mellan män och kvinnor avseende 

sambandsstyrka, där de manliga juriststudenterna uppvisade starkare samband (se Tabell 2). 

Samtliga samband visade även ett värde på över 0,5 eller ett värde under -0,5 och kan därför 

bedömas vara starka (Cohen, 1988, ref. i Pallant, 2016). Den första frågeställningen avsåg att 

undersöka i vilken utsträckning det finns samband mellan attityder ur ett brottsutredande 

perspektiv och attityder ur ett integritetskränkande perspektiv. Sambandsanalysen visade att 

det föreligger ett negativt samband, där ett högre värde på indexet för attityder ur ett 

brottsutredande perspektiv gav ett lägre värde på indexet för attityder ur ett 

integritetskränkande perspektiv och vice versa (r = -0,70, n = 244, p <0,01). Även om män 

och kvinnor uppvisar olika styrkor i sambandet (se Tabell 2) visar det observerade värdet från 

Fischers r-to-z-test att skillnaden inte är stor nog för att vara signifikant (z = 1,339, p = 0,09). 

Den andra frågeställningen avsåg att undersöka i vilken utsträckning det finns samband 

mellan juriststudenters attityder ur ett brottsutredande perspektiv och vad de anser om 

kritiken. Genom sambandsanalysen identifierades att det föreligger ett negativt samband, där 

ett högre värde på kritikskalan medförde ett lägre värde på indexet för attityder ur ett 

brottsutredande perspektiv och vice versa (r = -0,66, n = 244, p <0,01). Det observerade 

värdet från Fischers r-to-z-test visade att den uppkomna skillnaden mellan mäns och kvinnors 

styrka i samband (se Tabell 2) är signifikant (z = 2,149, p = 0,016). 

Den tredje frågeställningen avsåg att istället undersöka i vilken utsträckning det finns 

samband mellan juriststudenters attityder ur ett integritetskränkande perspektiv och vad de 

anser om kritiken. Sambandsanalysen visade att det föreligger ett positivt samband, där ett 

högre värde på kritikskalan medförde ett högre värde på indexet för attityder ur ett 

integritetskränkande perspektiv (r = 0,70, n = 244, p <0,01). Det observerade värdet från 

Fischers r-to-z-test visade att även denna skillnad, avseende styrka i samband för män och 

kvinnor (Se tabell 2), är signifikant (z = -3,126, p = 0,001). 
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Tabell 2 

Sambandsanalyser med Pearsons r, kvinnor över diagonalen och män under diagonalen. 

Tabellen visar samband mellan attityder till isolering ur de två perspektiven samt kritiken mot 

det svenska rättssystemet. 

 Brottsutredande  

perspektiv 

Integritetskränkande 

perspektiv 

   Kritik 

    

    

Brottsutredande  

perspektiv 

______ -0,65** 

  (138) 

-0,57** 

  (138) 

Integritetskränkande 

perspektiv 

 

-0,74** 

(106) 

______ 0,58** 

(138) 

Kritik -0,73** 

(106) 

0,79** 

(106) 

______ 

Not. Värden inom parentes representerar antal respondenter som inkluderades i respektive 

samband. 

 ** p <0,01; * p <0,05 

Den fjärde och femte frågeställningen hade för avsikt att undersöka eventuella 

könsskillnader i juriststudenters attityder till isolering samt i vad som anses om kritiken. För 

att undersöka skillnader mellan män och kvinnor genomfördes tre separata 

medelvärdesjämförelser med oberoende t-tester. Där framgick att det finns signifikanta 

skillnader mellan manliga och kvinnliga juriststudenters attityder till isolering ur de två 

perspektiven och i vad de anser om kritiken, där samtliga effektstorlekar bedömdes vara små 

till medelstora (se Tabell 3). Ett antagande om att varianserna inte var homogena gjordes för 

samtliga t-tester, och därför justerades frihetsgraderna. För attityder ur ett brottsutredande 

perspektiv identifierades en signifikant skillnad. De manliga juriststudenterna svarade i något 

högre utsträckning att isolering kan vara ett nödvändigt ingripande ur ett brottsutredande 

perspektiv. Likväl för attityder ur ett integritetskränkande perspektiv identifierades en 

signifikant skillnad, varvid det framkom att de kvinnliga juriststudenterna i något högre 

utsträckning anser att isolering kan bryta mot de medborgerliga fri- och rättigheterna ur ett 

integritetskränkande perspektiv. För vad som anses om kritiken identifierades en signifikant 

skillnad, där kvinnor i något högre utsträckning än män anser att kritiken är befogad. 
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Tabell 3 

Medelvärdesjämförelser mellan kvinnor och män i de två perspektiven samt i kritikskalan. 

Genomfört med oberoende t-tester. 

 Kvinnor   Män    

n M SD  n M SD   fg T d 

IBP 138 3,13 0,81  106 3,42 0,94  206,4 -2,48* 0,33 

IIP 138 3,64 0,80  106 3,33 0,94  206,3 2,72** 0,36 

AOK 138 7,30 1,94  106 6,68 2,73  180,8 1,98* 0,26 

Not. n = antal respondenter; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; d = 

effektstorlek med Cohens d; IBP = Attityder till isolering ur ett brottsutredande perspektiv; 

IIP = Attityder till isolering ur ett integritetskränkande perspektiv; AOK = Vad som anses om 

kritiken mot det svenska rättssystemet.  

** p <0,01; * p <0,05 

Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka samvariansen mellan juriststudenters attityder 

till isolering under häktningstiden ur två olika perspektiv och till den kritik som riktats mot 

den svenska rättssystemet, samt hur dessa attityder skiljer sig mellan män och kvinnor. Det 

brottsutredande perspektivet har inneburit kring att isolering kan anses vara ett nödvändigt 

ingripande för att undvika kollusion, medan det integritetskränkande perspektivet har 

inneburit kring att isolering kan anses bryta mot de medborgerliga fri- och rättigheterna. 

Studiens resultat har visat att det finns ett negativt starkt samband mellan de två perspektiven. 

Detta innebär att de som uppvisar en mer accepterande attityd till isolering ur det 

brottsutredande perspektivet i lägre grad anser att isolering kan bryta mot de medborgerliga 

fri- och rättigheterna, och vice versa. Vidare har det identifierats ett negativt starkt samband 

mellan det brottsutredande perspektivet och kritiken. Detta indikerar att de som uppvisar en 

mer accepterande attityd till isolering ur det brottsutredande perspektivet är mer benägna att 

inte hålla med om kritiken, och vice versa. Även ett positivt starkt samband mellan det 

integritetskränkande perspektivet och kritiken har identifierats. De som uppvisar en mindre 

accepterande attityd till isolering ur det integritetskränkande perspektivet är mer benägna att 

hålla med om kritiken. Då samtliga samband bedömts vara starka skulle kritikskalan kunna 

användas som en måttstock för vilka attityder de innehar ur de två perspektiven. Detta 

eftersom vad respondenten anser om kritiken i hög utsträckning stämmer överens med den 
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attityd som uppvisades. Sambanden har bedömts vara starka oavsett om sambanden är 

uppdelade på män och kvinnor eller ej. Dock har sambanden visat skilja sig åt mellan män 

och kvinnor, där männen uppvisar starkare samband i samtliga fall. För den andra respektive 

tredje frågeställningen påvisades signifikanta skillnader i sambandsstyrka för män och 

kvinnor. För den första frågeställningen var skillnaden dock inte tillräckligt stor för att vara 

signifikant. Att män uppvisar starkare samband indikerar att kön kan ha en modererande 

effekt i attityder.  

Att det finns skillnader mellan de manliga och kvinnliga juriststudenterna har även visat 

sig i medelvärdesjämförelser. Dessa analyser visar att männen i högre utsträckning har en 

accepterande attityd till isolering ur ett brottsutredande perspektiv och att kvinnorna i lägre 

utsträckning har en accepterande attityd till isolering ur ett integritetskränkande perspektiv. 

Resultaten visar även att kvinnorna anser att kritiken mot det svenska rättssystemet är befogad 

i något högre utsträckning än männen. 

Sammanfattningsvis har studiens resultat visat att de två perspektiven står i kontrast till 

varandra eftersom sambandet mellan dessa är starkt och har en negativ riktning. Vilket av 

dessa två perspektiv som juriststudenterna lutar åt har sedan starkt samband med vad denne 

anser om kritiken mot svenska det rättssystemet. Att de manliga juriststudenterna uppvisar 

starkare samband indikerar att de tydligare uttrycker sina attityder i frågan om isolering.  

Skillnaderna mellan män och kvinnor visas även genom att de kvinnliga och manliga 

juriststudenterna skiljer sig åt i vilket perspektiv som de mest lutar sig mot. Att de kvinnliga 

juriststudenterna i högre utsträckning än de manliga håller med att kritiken är befogad 

stämmer överens med att de även uppvisar en mindre accepterande attityd till isolering ur det 

integritetskränkande perspektivet. 

Den aktuella studien har undersökt en föreställning om att isolering kan ses ur två 

kontrasterande perspektiv, något som inte tidigare har testats utan bara beskrivits teoretiskt 

(Barker, 2013; Flyghed, 2000; Garland, 2001; Smith, 2017). Att studiens resultat påvisar ett 

negativt starkt samband mellan de två perspektiven bekräftar därmed att det brottsutredande 

perspektivet och det integritetskränkande perspektivet verkligen står i kontrast till varandra. 

Eftersom det saknas studier som undersöker attityder till isolering under häktningstiden bidrar 

denna studie med insikter i hur isolering ses av de som i framtiden kan komma att arbeta med 

denna fråga. I den australienska studie som undersökt individuella attityders påverkan i etiska 

beslut hos juriststudenter framgick att det finns stora variationer inom gruppen och att den 

således inte är homogen (Palermo & Evans, 2007). Detta går i linje med resultaten från den 

aktuella studien, nämligen att det även i Sverige finns spridning i juriststudenters attityder. 
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Detta kan ses genom att svaren för de båda perspektiven är normalfördelade. Även i 

juriststudenternas svar på kritikskalan har en spridning identifierats, dock visade sig denna 

inte vara helt normalfördelad. Närmare majoriteten av respondenterna har angett något av de 

högre värdena på kritikskalan, vilket kan generera en slutsats om att många anser att kritiken 

mot det svenska rättssystemet är befogad. Detta kan i sin tur ställas mot att isolering kan, av 

flera juridiska aktörer, anses utgöra ett nödvändigt ingripande för att kunna genomföra en 

effektiv brottsutredning (Andersson, 2016).  

För denna aktuella studie har de två perspektiven kopplats till de förhållningssätt som 

identifierats av Parker (2004). Ett starkt rättsorienterat förhållningssätt har kopplats till det 

brottsutredande perspektivet och ett mer moraliskt förhållningssätt har kopplats till det 

integritetskränkande perspektivet. Den aktuella studiens resultat har således kunnat styrka en 

föreställning om att isolering inte är en fråga som skapar homogena attityder utan istället kan 

ses ur olika perspektiv samt hanteras utifrån olika förhållningssätt. De två förhållningssätten 

kan dessutom i viss mån kopplas till kön, där de manliga juriststudenterna kan antas ha ett 

starkare rättsorienterat förhållningssätt eftersom de uppvisade mer accepterande attityder till 

isolering ur ett brottsutredande perspektiv. Det mer moraliska förhållningssättet kopplas 

istället till kvinnliga juriststudenter eftersom de uppvisade mindre accepterande attityder till 

isolering ur ett integritetskränkande perspektiv.  

I den studie som identifierade könsskillnader i juriststudenters resonerande vid etiska 

bedömningar och beslut framgick att detta var påverkat av respondenternas attityder (Palermo 

& Evans, 2007). Därav gjorde författarna till studien ett antagande om att de kvinnliga och 

manliga juriststudenterna även skiljde sig åt i attityder. De undersökte dock aldrig några 

könsskillnader i attityder, vilket däremot den aktuella studien har lagt stor vikt vid. Således 

bidrar resultaten från den aktuella studien med ny kunskap och insikter i juriststudenters 

attityder till isolering ur två olika perspektiv och till kritiken samt att de manliga och 

kvinnliga juriststudenterna till viss grad skiljer sig i de attityder som de uppvisar mot 

isolering.  

Enligt teorin om dubbla attityder kan en individ inneha både en implicit och explicit 

attityd till samma attitydobjekt samtidigt (Wilson m.fl., 2000). Utifrån detta är det därmed 

möjligt för juriststudenterna att inneha attityder som menar att isolering kan vara ett 

nödvändigt ingripande och samtidigt bryta mot de medborgerliga fri- och rättigheterna. Att 

juriststudenterna innehar dubbla attityder kan indikeras av att perspektiven har liknande och 

högre medelvärden (M = 3,26 respektive M = 3,51). Däremot kan de starka sambanden visa 

att perspektiven står i kontrast till varandra. En sådan kontrast kan då indikera att 
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respondenterna innehar dubbla attityder men att det bara är en av dessa som framkommer. 

Detta gäller speciellt för de juriststudenter som positionerat sig i ytterkanten av kritikskalan 

och de respektive perspektiven. En annan möjlig förklaring till de starka sambanden är att 

juriststudenter kanske enbart innehar en attityd, vilket teorin om dubbla attityder får 

svårigheter att förklara. Om det däremot förutsätts att juriststudenterna innehar dubbla 

attityder blir vilken av den implicita och den explicita attityden som framkommit i denna 

studie något som teorin inte heller kan förklara. Vidare brister teorin i att förklara hur man kan 

skilja implicita och explicita attityder åt. Enligt teorin är den implicita attityden den som 

uppkommit först men om flera av juriststudenterna först stött på frågan om isolering när de 

började studera juristutbildningen blir det då svårt att avgöra vilken av de dubbla attityderna 

som har uppkommit först. Om den implicita attityden däremot kan kopplas till attityder som 

juriststudenterna har i likartade frågor kan möjligtvis resultaten från studien av Palermo & 

Evans (2007) vara till hjälp. Detta eftersom den visade att juriststudenter som är mer 

jämlikhetsorienterande värnar om andra individers välmående och integritet. Skulle i så fall 

jämlikhetsorienterande juriststudenter i Sverige inneha en implicit attityd som säger att 

isolering bryter mot medborgerliga fri- och rättigheter ur ett integritetskränkande perspektiv? 

Eftersom att teorin inte förklarar denna typ av situation, när attityderna kan antas ha uppstått 

samtidigt, blir det svårt att dra några slutsatser om implicita och explicita attityder. Slutligen 

så uppstår ytterligare ett problem vid försök att förklara denna studies resultat utifrån teorin. 

Att bägge perspektiv erhöll liknande och högre medelvärden skulle istället kunna förklaras 

som att respondenterna upplever en konflikt i sina attityder till isolering. Detta skulle i sådana 

fall indikera att de upplever ambivalens, vilket enligt teorin skulle innebära att de inte innehar 

dubbla attityder.  

Att de kvinnliga juriststudenterna i något högre utsträckning håller med om kritiken 

samt uppvisar en mindre accepterande attityd till isolering ur ett integritetskränkande 

perspektiv går i linje med att kvinnor har beskrivits inneha en mer värnande och 

omhändertagande attityd (Bampton & McLagan, 2009). Denna teoretiska förklaringsmodell 

menar dessutom att män är mer rättsorienterade och värnar om rättssäkerhet, vilket går i linje 

med att de manliga juriststudenterna uppvisar en mer accepterande attityd till isolering ur ett 

brottsutredande perspektiv. I den studie som undersökte svenska juriststudenters resonerande i 

fiktiva brottmål framgick skillnader i hur de manliga och kvinnliga juriststudenterna 

resonerade (Ernberg & Landström, 2016). Det framkom skillnader både i hur de såg på den 

misstänktes utsaga och i hur de senare bedömde ifall om åtal skulle väckas eller inte. Sådana 

skillnader har det även påvisats tendenser till bland juridiska aktörer (Collins Jr. m.fl., 2010; 
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Coontz, 2000). Även om de studier som påvisar könsskillnader (Collins Jr. m.fl., 2010, 

Coontz, 2000; Ernberg & Landström, 2016) inte har fokuserat på attityder, utan enbart på 

resonemang, finns andra studier som indikerar att attityder kan påverka juriststudenter och 

juridiska aktörers resonerande vid etiska bedömningar och beslut (Bampton & McLagan, 

2009; Palermo & Evans, 2007). Detta går i sin tur i linje med den aktuella studiens resultat 

som visar att det finns skillnader i manliga och kvinnliga juriststudenters attityder, även i 

frågan om isolering under häktningstiden.  

Att juristutbildningen lägger stor vikt vid objektivitet och rättsliga principer (Flower, 

2014; Maroney, 2011) möjliggör ett antagande om att juriststudenter överlag får lära sig det 

rättsorienterade förhållningssättet (Parker, 2004), och att de således skulle uppvisa en mer 

accepterande attityd till isolering ur ett brottsutredande perspektiv. Däremot visade resultaten 

från den aktuella studien att majoriteten av respondenterna anser att kritiken mot det svenska 

rättssystemet är befogad, vilket istället kan kopplas till det mer moraliska förhållningssättet 

(Parker, 2004). Om dessa juriststudenter senare i sin karriär kommer att bli de juridiska 

aktörer som gör bedömningar och fattar beslut i frågan om isolering under häktningstiden 

kvarstår att se. Det kvarstår även att se om de i sådana fall kommer att behålla attityderna som 

de uppvisade i denna studie. 

Något som kan ha begränsat giltigheten i studiens resultat är att enkäten inte tidigare 

beprövats. Att använda sig av ett obeprövat mätinstrument kan äventyra studiens validitet, 

eftersom det kan bli svårare att avgöra ifall undersökningen verkligen har genomförts på ett 

adekvat och giltigt tillvägagångssätt (Borg & Westerlund, 2012). För att motverka detta 

genomfördes ett pilottest, där det även gavs respons på enkätens innehåll och upplägg. Dock 

var det enbart fem juriststudenter som deltog i pilottestet vilket inte kan ses som representativt 

för hela populationen. Dessa fem juriststudenter hade studerat mer än halva sin studietid och 

kan därmed antas ha mer kunskap i frågan om isolering än exempelvis de juriststudenter som 

studerar sin första eller andra termin. Något annat som är viktigt att ta i beaktning är att 

studien inte testat kausala samband. De samband som identifierats i studien säger inget om 

vad som eventuellt kan påverka vad, exempelvis ifall vad som anses om kritiken kan påverka 

attityder ur ett brottsutredande perspektiv. Denna typ av fråga har inte kunnat besvaras med 

studiens metodologiska val, dock låg det inte i studiens syfte att undersöka kausalitet. En 

annan faktor som inte har undersökts, men som är värt att betänka, är den ordning som 

perspektiven undersöktes i enkäten. Vid utformningen av en enkät kan ordningen av 

påståenden, teman eller frågor påverka hur respondenten sedan svarar, där ett annorlunda 

upplägg kan generera ett annorlunda svar från respondenten (Trost & Hultåker, 2016). 
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Eftersom respondenter tenderar att hålla med om påståenden som ges vid en undersökning 

kan det vara relevant att testa för om ordningen på enkäten kan vara en bakomliggande 

variabel som påverkar, vilket inte gjordes för denna studie.  

För att undvika att denna studies respondenter skulle försöka ge önskvärda svar 

utformades enkäten så att den dels skulle upplevas som neutral och opartisk, och dels så att 

inget av perspektiven skulle upplevas vara mer ”korrekt” än det andra. Under pilottestet av 

enkäten erhölls kommentarer om att enkäten upplevdes som relevant och öppen för bägge 

perspektiv, vilket kan ses som en av studiens styrkor. En annan styrka med den aktuella 

studien är beslutet att efterfråga fler manliga juriststudenter, vilka till en början utgjorde cirka 

30 % av respondenterna. Genom att låta enkäten vara tillgänglig i ytterligare ett dygn 

utjämnades den skeva könsfördelningen till 43,4 % respektive 56,6 %, och därmed ökade 

studiens statistiska power. Då minskades i sin tur risken för att begå ett typ II-fel (se Borg & 

Westerlund, 2012), och samtidigt togs det hänsyn till risken för att begå ett typ I-fel genom att 

ha en på förhand bestämd signifikansnivå (p = 0,05). Ytterligare en styrka med studien är att 

respondenter rekryterades från flera lärosäten, vilket ger en större möjlighet till generalisering 

av studiens resultat. För att inte studiens resultat skulle kunna vara beroende av olikheter i 

juristutbildningen vid de olika lärosätena gjordes enkäten tillgänglig på så många Facebook-

forum som var möjliga att få tillgång till. Sammantaget inhämtades enkätsvar från fyra av de 

sammanlagt sju lärosätena i Sverige som erbjuder juristutbildning.    

Under arbetet med denna studie har vi som författare fått en inblick i hur aktuell frågan 

om isolering under häktningstiden är, åtminstone för juriststudenter, juridiska aktörer och 

även för politiker. Studiens resultat visar att det finns variationer i juriststudenternas attityder, 

vilket bekräftar att isolering kan ses ur två olika perspektiv, ett brottsutredande och ett 

integritetskränkande. I framtida studier hade det varit intressant att få en djupare förståelse för 

hur juriststudenterna med tydligast attityder i frågan resonerar. Vi som författare föreslår 

därför kvalitativa studier som undersöker resonerandet hos de som tydligast tar ställning till 

de två perspektiven och i kritiken mot det svenska rättssystemet. Detta kan med fördel göras 

på både juriststudenter och de juridiska aktörer som i idag arbetar med isolering. Den 

sistnämnda gruppen hade även varit intressant att undersöka på liknande sätt som den aktuella 

studien för att mäta deras attityder i frågan om isolering. Det hade då varit relevant att jämföra 

de juridiska aktörernas åsikter med juriststudenternas för att se om de skiljer sig åt. Att nästan 

en majoritet av respondenterna (49.1 %) svarade att de anser att kritiken är befogad gör det 

således intressant att jämföra detta med vad de juridiska aktörerna anser. Resultaten från 
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denna studie kan således indikera att det kommer en ny generation jurister, vilka i sin tur kan 

bli de framtida juridiska aktörer som arbetar med frågan om isolering.  

Vidare kan denna studie ses som en motivering till att juristutbildningen i högre grad 

bör lära ut vilken roll som attityder kan komma att spela i juridiska bedömningar och beslut. 

Detta går i linje med vad Palermo & Evans (2007) menar med att det behövs en ökad 

medvetenhet under juristutbildningen om attityders påverkan vid etiska bedömningar och 

beslut. Att resultaten från den aktuella studien dessutom påvisar skillnader mellan manliga 

och kvinnliga juriststudenters attityder motiverar att juristutbildningen även bör framhäva att 

genus kan spela en roll vid etiska bedömningar och beslut. Förslagsvis bör därför 

juristutbildningen tydligare genomsyras av ett genusperspektiv. Vidare indikerar den aktuella 

studiens resultat att det brottsutredande perspektivet och det integritetskränkande perspektivet 

står i kontrast till varandra. Däremot innebär inte detta att perspektiven nödvändigtvis måste 

konkurrera ut varandra. Teorin om dubbla attityder möjliggör ett antagande om att två 

attityder mot samma attitydobjekt kan innehas samtidigt, och således kan bägge perspektiv tas 

hänsyn till på en och samma gång. I exemplet med det danska rättssystemet, som genom att 

tillåta gemensamma avdelningar har minskat isolering under häktningstiden till mindre än 1% 

(Smith, 2017), möjliggörs en effektiv brottsutredning samtidigt som medborgerliga fri- och 

rättigheter tas hänsyn till i större utsträckning. Detta lyfts dessutom fram som ett förslag av 

Brottsförebyggande rådet (2017) för att förbättra de förhållanden som råder i svenska häkten. 

Den aktuella studiens resultat indikerar att bägge perspektiv anses vara viktiga. Därav menar 

vi som författare att den lösning som implementerats i det danska rättssystemet skulle kunna 

vara en möjlig praktisk implikation för att minska isolering under häktningstiden i Sverige, 

utan att äventyra möjligheten att kunna genomföra en effektiv brottsutredning.   

 Avslutningsvis behövs en ökad medvetenhet om attityder till isolering för att kunna 

genomföra förändringar. För att bilden av den skandinaviska exceptionalismen ska kunna 

kvarstå måste Sverige, likt de övriga skandinaviska länderna, ta itu med frågan om isolering. 

Att det för närvarande finns en lagrådsremiss om isolering under häktningstiden (Regeringen, 

u.å.) är ett tecken på att förändring inom det svenska rättssystemet är på väg. Ett andra tecken 

är att närmare en majoritet av juriststudenterna i hög utsträckning anser att kritiken mot det 

svenska rättssystemet är befogad. Hur frågan om isolering under häktningstiden kommer att 

utvecklas kvarstår dock att se.  
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