En dag på anstalt – transkribering
Hanna: Hej jag heter Hanna.
Anders: Och jag heter Anders.
Hanna: Vi jobbar som kriminalvårdare på häktet Östersund. Andes, kan du berätta mer om vad
det innebär att vara häktad?
Anders: Ja, att vara häktad innebär att du är misstänkt för ett brott. Men också att du är oskyldig
fram tills du får en fällande dom. Livet på ett häkte kan vara väldigt begränsat.
Hanna: För många som sitter hos oss har restriktioner, och då sitter du inlåst på ditt bostadsrum
större delen av dagen. Du kan inte själv välja när du ska duscha, promenera, träna eller göra något
annat som du vill göra.
Anders: Det är inte kriminalvården, utan tingsrätten som beslutar om restriktioner. Restriktioner
får man om man tror att brottsligheten kan fortsätta eller att man försöker påverka utredningen.
Restriktioner kan innebära att du inte får träffa vem du vill när du vill. Och inte ringa till vem du
vill när du vill. Det kan också innebära att du inte får följa nyhetsmedia. Däremot har du alltid
rätt att träffa din advokat.
Hanna: Vi tänkte berätta lite mer om hur en dag på häktet kan se ut. Och vi börjar varje morgon
med att väcka alla klienter så de har tid att klä på sig innan frukostvagnen kommer.
”Knackar på och öppnar luckan”
Anders: God morgon Kerstin, har du sovit gott? Då kommer vi med frukost om en liten stund.
Anders: Dagarna på häktet är lika varandra, men en dag i veckan kommer häktesprästen och röda
korset och pratar med de klienter som vill. Vi har även en sjuksköterska som är här på
förmiddagarna och en kriminalvårdare som arbetar enbart med att försöka bryta isoleringen för
våra klienter. Varje dag erbjuds våra klienter en timme på rastgården.
Hanna: Oftast så vill våra klienter komma ut på promenadgården så snabbt som möjligt för att de
vill komma ut ur sina bostadsrum. Alla klienter har rätt till att gå ut en timme per dag. Men de
kan inte själva välja när de ska gå ut, utan det är vi i personalen som måste styra det. Eftersom de
i samma brottsmål inte får ses eller prata.
Hanna: Vid lunchtid är det egentid för alla klienter och de intar sin mat på sina bostadsrum. Vi
serverar vanligt husmanskost, vi tar hänsyn till allergier och annan specialkost.
Anders: Sen på eftermiddagen har vi besökstid för klienterna. Det kan vara bevakade besök med
en kriminalvårdare eller utredningsman. Men det kan också vara obevakade då klienter får sitta
själv med sin besökare.
Hanna: Personer som alla klienter får träffa, förutom oss i personalen trots att de har
restriktioner. Det är advokat, utredningsman, präst och röda korset. Det är ett väldigt begränsat
antal personer så därför är det en viktig del i vårt arbete att vi bryter isoleringen för klienterna.
Anders: Då kan vi bland annat baka, spela spel, samtala eller spela pingis med klienterna. Men det
finns också yogainstruktör på häktet så att man kan testa yoga om man vill.
Hanna: Inför middagsutdelningen avslutas alla aktiviteter och klinterna få vara inne på sina
bostadsrum. Till middagen serverar vi även brödpaket som de får inta senare som kvällsfika. När

klienterna sen befinner sig på sina bostadsrum och vi har gjort en så kallad, säker inlåsning, så
öppnar vi inga fler dörrar förutom vid undantagsfall.
Hanna: Hej Kerstin, nu är det middag.
Hanna: Är du hungrig?
Kerstin: Ja.
Hanna: hur har du haft det idag?
Kerstin: Ganska tråkigt.
Hanna: Vad hade du velat göra då?
Kerstin: Vara ute lite längre kanske.
Hanna: Var du ute din timme?
Kerstin: Ja.
Anders: Förstår det.
Hanna: Det är många här, så alla måste hinnas med.
Hanna: Glöm inte brödet.
Anders: Här får du ett brödpaket till kvällsfikat.
Kerstin: Tack.
Hanna: Kommer med medicinerna senare.
”låser dörren”
Anders: Om det är någon av våra klienter som har kvällsmedicin så delar vi ut den genom luckan
i dörren. Vi har personal på plats dygnet runt på häktet Östersund. Så vill klienterna oss något
under natten så finns det en knapp i rummet som de kan nå oss på.
Hanna: Då var det mediciner.
Hanna: Med det så säger vi god natt till Kerstin, så får vi hoppas att du får sova gott. God natt!
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