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Sammanfattning 

 

Att låsa in människor som inte har begått brott är något som är okänt för allmänheten och 

framför allt att detta händer i Sverige. Förvar är just detta, Migrationsverkets låsta 

avdelningar där personer väntar på att ett utvisningsbeslut ska verkställas, de personer som 

sitter inlåsta kallas för förvarstagna. Denna studie har genomförts på ett av Sveriges förvar 

med syfte att förstå och beskriva hur det är att vara förvarstagen. Studien har genomförts med 

etnografisk metodansats med deltagande observationer som bas. Resultatet visar att de 

förvarstagna saknar en meningsfull sysselsättning, vänder på dygnet och visar att de drabbas 

av rollförlust. Vad gäller interaktionen mellan de förvarstagna och personalen präglas den av 

maktaspekt samt en känsla av vi och dem. Personalen disponerar en del makt vilket de inte 

alltid var medvetna om. Resultatet diskuteras därefter utifrån teorier om totala institutioner 

och socialt spel.  

 

Nyckelord: Förvar, Etnografi, Totala institutioner, Interaktion
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Inledning 

 
På Guldbaggegalan 2016 vann en dokumentär som heter Förvaret pris som bästa 

dokumentär. Regissörerna till filmen beskriver den följande: 

 

”Förvaret är en film som öppnar dörren till en verklighet som få känner till 

existerar i Sverige och väcker fundamentala frågor kring medmänsklighet och 

mänskliga rättigheter.1” 

 

Under 2015 sökte så många människor som 163 000 asyl i Sverige. Hur det går i dessa 

ärenden är svårt att säga på förhand men med ändrad lag för uppehållstillstånd menar 

inrikesminister Anders Ygeman att så många som 80 000 människor kommer få avslag på 

sina ansökningar och utvisas. Regeringen har gett Migrationsverket och polisen i uppdrag att 

förbereda eventuella utvisningar.2 Den nya lagstiftningen kommer med stor sannolikhet att 

ha en påverkan på förvarsverksamheten. Förvarsverksamheten drevs fram till 1997 av 

polismyndigheten men togs därefter över av Migrationsverket, det ansågs att ett förvarsbeslut 

enligt utlänningslagen3 var av mer civil karaktär och förvarsverksamheten skulle reflektera 

detta.4 

Förvar har varit en het fråga och många har kritiserat förvarens varande. Mestadels beror 

kritiken på att polismyndigheten eller Migrationsverket frihetsberövar människor som i 

egentlig mening inte har begått något brott. Frihetsberövande är en grov kränkning av en 

människa och många anser därför att man inte ska låsa in människor som inte har begått brott. 

Trots den kritik som finns mot förvaret gick inrikesminister Anders Ygeman samt 

migrationsminister Morgan Johansson ut i en presskonferens den 2 maj 2016 och berättade 

att man planerade att öka förvarsplatserna med 100 platser från och med den 1 oktober 2016. 

Regeringen har gett i uppdrag till Migrationsverket att planera för att långsiktigt utöka 

förvarsplatserna. En ökning med 100 förvarsplatser skulle innebära en ökning med 40 %, 

som förslag har getts att omvandla den nedlagda anstalten Kirseberg i Malmö till ett nytt 

förvar.5 Med fler förvarsplatser skulle fler personers återvändande säkras och inte hamna i en 

gråzon där de riskerar att utnyttjas som svart arbetskraft eller utnyttjas i annan brottslig 

verksamhet.6 Inrikesminister Anders Ygeman menar att Migrationsverket måste genom hela 

processen göra riskbedömningar huruvida personer riskerar att avvika, vilket är grund för att 

fatta förvarsbeslut, han menar att det i dagsläget inte fattas sådana beslut i tillräckligt hög 

grad.7 Det kommer innebära att fler personer blir inlåsta, men Ygeman tror att ett effektivare 

återvändandearbete kommer att göra att människor inte sitter inlåsta under så lång tid. Han 

                                                           
1 http://www.forvaret.se/om-filmen/ 2016-04-14 kl 11,21 
2 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/tiotusentals-asylsokande-ska-avvisas  2016-04-15 kl 10,25 
3 Utlänningslag (2005:716) 
4 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.html 2016-04-15 
kl 11,21 
5 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/pressinbjudan-morgan-johansson-och-anders-
ygeman-kallar-till-presstraff-med-anledning-av-regeringens-arbete-med-atervandande/ 2016-05-13 kl 11,45, 
tid in i klippet: 17:15 
6 Ibid, tid in i klippet: 00:38 
7 Ibid, tid in i klippet: 23:35 

http://www.forvaret.se/om-filmen/
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/tiotusentals-asylsokande-ska-avvisas%20%202016-04-15
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.html
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/pressinbjudan-morgan-johansson-och-anders-ygeman-kallar-till-presstraff-med-anledning-av-regeringens-arbete-med-atervandande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/pressinbjudan-morgan-johansson-och-anders-ygeman-kallar-till-presstraff-med-anledning-av-regeringens-arbete-med-atervandande/
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menar dock att den här typen av tvångsmedel måste finnas för att människor ska återvända 

frivilligt.8 I en intervju med expressen säger Anders Ygeman följande: 

De nya förvaren kan innebära en risk att personer sitter inlåsta under en längre 

tid, medger Anders Ygeman. 

- Det finns en sån risk. Men det finns ju också ett frivilligt återvändande. Så den 

som vill avbryta sin förvarsperiod har ju möjligheten att återvända frivilligt, säger 

han.9 

Om regeringens förslag förverkligas kommer det alltså att bli fler förvarsplatser och fler 

personer kommer att låsas in. Samtidigt talas om ett effektivare återvändandearbete så att fler 

människor ska återvända frivilligt. Hur det blir med den saken är svårt att uttala sig om men 

vad vi kan säga är i alla fall att fler personer kommer att frihetsberövas och låsas in i väntan 

på utvisning. När samhället tar till det mest inskränkande som det demokratiska samhället 

kan ta till alltså frihetsberövande, är det intressant att se hur livet ser ut på förvaret och hur 

det är att vara där. För hur påverkas en människa av att låsas in på en institution utan 

rehabiliterande eller liknande syfte? 

Bakgrund 

 
Frågan är då vad är förvaret och hur hamnar någon där? När en person kommer till Sverige 

och söker asyl påbörjas en asylprocess. Den asylsökande börjar med att lämna in en ansökan 

på en ansökningsenhet, därefter blir personen inskriven på en mottagningsenhet. Det andra 

mötet den asylsökande har med Migrationsverket är en gruppinformation som denne kallas 

till, där ges, i grupp, information om asylprocessen, vad som händer under tiden personen 

väntar på besked samt de olika alternativen för utgång av asylansökan, beviljande eller 

avslag.10 Den asylsökande kan inte välja vilket land som ska pröva ansökan om asyl. Det 

finns en EU-lag som heter Dublinförordningen vars syfte är att fastställa vilket medlemsland 

som är ansvarig för att pröva ansökan om asyl. Alla personer som är över 14 år får vid 

ansökningstillfället lämna sina fingeravtryck som jämförs mot en databas som heter Eurodac. 

Huvudregeln är att det första land man kommer till i EU, samt Norge, Schweiz, Island eller 

Liechtenstein är det land som ansvarar för att pröva ansökan om asyl, med vissa undantag 

exempelvis om personen har familj vars ärenden redan prövas i ett annat land. Om 

Migrationsverket fastställer att ett annat land är ansvarig för att pröva ansökan om asyl fattas 

ett utvisningsbeslut och ärendet kommer inte att prövas i Sverige.11 

De flesta som söker asyl har rätt till ett offentligt biträde som bekostas av Migrationsverket. 

Har den sökande inte rätt till ett biträde kan denne själv ordna ett och själv stå för kostnaden. 

Det offentliga biträdet är en juridisk kunnig person, oftast en utbildad jurist som hjälper den 

asylsökande att föra fram sina asylskäl. Nästa möte med Migrationsverket är då under 

                                                           
8 Ibid, tid in i klippet: 31:05 
9 http://www.expressen.se/nyheter/sa-ska-regeringen-fa-atervandandet-att-oka/ 2016-05-13 kl 12,05 
10 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/For-dig-
som-ar-vuxen-och-har-sokt-asyl/Till-dig-som-soker-asyl-i-Sverige.html 2016-04-15 kl 13,28 
11 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Den-aktuella-
flyktingsituationen/Dublinforordningen.html 2016-04-15 kl 13,47 

http://www.expressen.se/nyheter/sa-ska-regeringen-fa-atervandandet-att-oka/
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/For-dig-som-ar-vuxen-och-har-sokt-asyl/Till-dig-som-soker-asyl-i-Sverige.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/For-dig-som-ar-vuxen-och-har-sokt-asyl/Till-dig-som-soker-asyl-i-Sverige.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Den-aktuella-flyktingsituationen/Dublinforordningen.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Den-aktuella-flyktingsituationen/Dublinforordningen.html
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asylutredning, såvida ärendet inte handläggs enligt Dublinförordningen. Under 

asylutredningen finns det offentliga biträdet med, handläggare från Migrationsverket samt 

tolk på det språk som den asylsökande själv uppgett att denne vill ha tolk på. Asylutredningen 

är den asylsökandes chans att lägga fram sina asylskäl, alltså berätta varför han/hon söker 

internationellt skydd. Efter asylutredningen är det brukligt att det offentliga biträdet lämnar 

in en inlaga, sedan fattas ett beslut av handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket.12 

Vilka som får eller inte får asyl regleras i Utlänningslagen,13 Sverige har skrivit under FNs 

flyktingkonvention som binder Sverige till att pröva alla ansökningar om asyl individuellt 

samt pröva ansökan för att se om personen uppfyller kraven för att vara flykting enligt 

konventionen. Enligt FNs flyktingkonvention samt svensk lag är en person flykting om den 

har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av sin ras, sitt kön, sin sexuella 

läggning, sin religiösa eller politiska åskådning, nationalitet eller tillhörighet till viss 

samhällsgrupp. Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter men den kan också 

komma från privatpersoner och hemlandets myndigheter inte kan skydda personen. Men att 

vara flykting är inte det enda skälet att bli beviljad uppehållstillstånd. Enligt gemensamma 

EU-regler kan en person även få uppehållstillstånd för att den är alternativt skyddsbehövande. 

Alternativt skyddsbehövande är en person som löper risk att straffas med döden, löper stor 

risk att som civilperson drabbas av skada på grund av inre väpnad konflikt eller riskerar att 

utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. Den sista skyddsgrunden för att få uppehållstillstånd heter övrig 

skyddsstatusförklaring och finns bara i svensk lag. Övrigt skyddsbehövande är om personen 

inte kan återvända på grund av väpnad konflikt eller svåra motsättningar i hemlandet, kan 

inte återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof eller känner en välgrundad fruktan 

att utsättas för övergrepp. Sen finns det en sista grund för uppehållstillstånd och det är 

synnerligen ömmande omständigheter. Det ges undantagsvis och är direkt knutet till 

personliga förhållanden såsom allvarlig sjukdom, anpassning till Sverige eller förhållandena 

i hemlandet. För barn räcker det med att omständigheterna är särskilt ömmande.14 

Skulle det vara så att den asylsökande inte uppfyller någon av grunderna för 

uppehållstillstånd så avslår Migrationsverket ansökan och i avslagsbeslutet fattas också 

beslut om avvisning/utvisning. Vid  ett sådant beslut kallas den asylsökande till 

Migrationsverket för att bli underrättad om beslutet samt få information om vilka alternativ 

som finns, dessa samtal sker med handläggare från Migrationsverket samt tolk.15 Här kan 

personen välja att nöjdförklara sig med beslutet, alltså acceptera beslutet och börja planera 

för att återvända. Är personen inte nöjd med beslutet har den tre veckor på sig att lämna in 

en överklagan, här kan hjälp fås av det offentliga biträde. Om ärendet överklagas lämnas 

ärendet över till Migrationsdomstolen, som i sin tur prövar om Migrationsverket har gjort rätt 

eller fel bedömning. Skulle domstolen besluta om avslag finns en möjlighet att begära 

prövningstillstånd från Migrationsöverdomstolen, beviljas inte vilket betyder att ärendet har 

                                                           
12 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Sa-provas-
din-ansokan.html 2016-04-15 kl 14,48 
13 Utlänningslag (2005:716) 
14 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-
asyl/Asylregler.html 2016-04-28 kl 10,49 
15 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Filmer-om-asylprocessen.html 
2016-04-28 kl 10,58 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Sa-provas-din-ansokan.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Sa-provas-din-ansokan.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Asylregler.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Asylregler.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Filmer-om-asylprocessen.html
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vunnit laga kraft och personen ska lämna Sverige. I beslutet från Migrationsverket står det 

hur lång tid personen har på sig att lämna landet frivilligt, vanligtvis två till fyra veckor, i 

annat fall förloras rätten att resa in i alla länder i Europa förutom Bulgarien, Irland, Cypern, 

Kroatien, Rumänien och Storbritannien, så kallat Schengenområdet, under ett års tid. 

Om personen inte samarbetar med Migrationsverket i sitt återvändande finns en del 

tvångsåtgärder som Migrationsverket kan ta till. En av åtgärderna är att minska 

dagersättningen som vanligtvis betalas ut, en annan åtgärd är att ställa någon under uppsikt, 

det vill säga personen ska anmäla sig på Migrationsverket en eller fler dagar i veckan. Som 

sista tvångsåtgärd kan Migrationsverket välja att fatta beslut om förvar.16 Det räcker inte med 

att det finns utvisnings/avvisningsbeslut för att ett beslut om förvar ska kunna fattas. Det 

måste finnas en risk för att personen hindrar att avvisnings eller utvisningsbeslutet kan 

verkställas genom att exempelvis hålla sig undan. Det går även att fatta beslut om förvar för 

att kunna utreda en persons identitet eller för att utreda någons rätt att vistas i landet. Det är 

dock vanligast att personer som sitter på förvar har fått beslut och sitter där för att en 

avvisning eller utvisning ska kunna verkställas. Alla förvar i Sverige drivs av 

Migrationsverket som ansvarar för såväl personal, lokaler som tillsynen av de som sitter på 

förvaren.17 Hur en förvarstagen ska behandlas och vissa grundläggande regler bestäms av 11 

kap utlänningslagen. Där står det bland annat att alkoholhaltiga drycker eller andra 

berusningsmedel eller något som kan vålla skada för sig själv eller andra inte får innehas på 

förvaret utan tillstånd. I samma lag reglerar också rätten att ta emot besök, mottagande av 

försändelser m.m. Rätten till sjukvård gäller för förvarstagna i samma utsträckning som 

asylsökande. Lagen reglerar också att de förvarstagna ska behandlas humant, verksamheten 

ska utformas så att det innebär minsta möjliga intrång på personens rättigheter och integritet. 

Enligt denna lag ska möjlighet till aktivitet, förströelse, vistelse utomhus och fysisk träning 

ges.18 Lokalerna är utformade för att likna Migrationsverkets mottagningsenheter så mycket 

som möjligt, skillnaden är bara att lokalerna är låsta och de som sitter där inte kan lämna 

dem.19 

Syfte och frågeställning  
 

Syftet med studien är att beskriva och förstå hur det är att vara förvarstagen. De aspekter vi 

är intresserad av är hur den sociala interaktionen ser ut mellan personal och de förvarstagna? 

Hur är det att vara där som förvarstagen? Och vad tycker man om den personal som arbetar 

där? De frågeställningar vi kommer att använda oss av är:  

- Hur ser det vardagliga livet ut på förvaret?  

- Hur interagerar personalen och de förvarstagna med varandra? 

 

                                                           
16 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-
pa-din-ansokan/Avslag-av-Migrationsverket.html 2016-04-28 kl 11,13 
17 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.html 2016-04-28 
13,07 
18 Utlänningslag (2005:716) kap 11 § 1, 3, 4, 5 och 8 
19 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.html 2016-04-28 
kl 13,36 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Avslag-av-Migrationsverket.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Avslag-av-Migrationsverket.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.html
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Tidigare forskning 
 

För att undersöka tidigare forskningsbidrag har vi använt oss av databasen Sociological 

abstracts samt pågående forskning från Uppsala universitet. De sökord vi har använt oss av 

är asylumseeker, refugee, detention, custody och deportation. Det finns inte mycket forskning 

om förvar ur ett svenskt perspektiv. Ur ett internationellt perspektiv finns det lite mer, mest 

från Australien samt en del beskrivande studier från förvar i andra Europeiska länder. Det 

finns inte mycket forskning gällande interaktionen inne på förvar eller relationen mellan 

personal och förvarstagen. Vi har därför använt sökorden intern och staff för att hitta tidigare 

forskning om relationer mellan personal och intagna på andra låsta institutioner. Vi har sedan 

valt ut artiklar utifrån studiens frågeställning och syfte samt sammanställt dessa artiklar och 

redovisar resultat i teman enligt nedan. 

Förvar och inlåsningens historia 
 

Bashford & Strange studie om det obligatoriska inlåsandet i Australien har ett historiskt 

perspektiv. Det började med karantän för att undvika smitta från sjukdomar. I samma veva i 

början på 1900-talet och under de stora krig som följde började Australien låsa in de som 

antogs skulle kunna vara ett hot. Australien har en historia av ras-baserad exkludering som 

även har att göra med förvaring. Sen omkring 1990 har nationellt försvar och säkerhet 

använts för att rättfärdiga förvar, sedan 2001 har det intensifierats i eftersköljningarna av 

terrordåden i USA.20 Sedan slutet av 1980-talet ökade antalet asylsökande i Australien främst 

från Kina, Kambodja och Vietnam och under senare tid har de asylsökande främst varit från 

mellanöstern. Ett antal tillägg till Australiens migrationslag har resulterat i obligatoriskt 

förvar för alla asylsökande fram till dess att deras skyddsskäl har utretts och de har beviljats 

skyddsstatus eller annat visa alternativt tills de deporteras eller väljer att lämna Australien. 

Antalet personer som anländer till Australien utan visa eller söker asyl där är väldigt få, 

framförallt om man jämför med andra som befinner sig i landet olagligt till exempel de som 

har stannat längre än vad deras visa tillåter. Trots detta har Australien ett utav de mest totala 

och stela systemet gällande förvar av de demokratiska länderna.21 

Khosravi har studerat förvar i Sverige. Fram till 1997 var polisen ansvarig för deportationen 

av oönskade utlänningar. Personer som skulle deporteras förvarades i polisförvar och privata 

säkerhetsföretag anställdes för att ta hand om deportationen. Efter kritik mot inhumana 

metoder och efter våldsamma incidenter lades ansvaret för deportation och förvaren till 

Migrationsverket i oktober 1997. Under början av 2000-talet ökade antalet utvisningsfall 

dramatiskt och bidrog till utvecklingen av de förvar på fem orter som idag finns i Sverige.22 

Puthoopparambil, Ahlberg och Bjerneld har i en annan studie även studerat förvar i Sverige. 

De konstaterar att Sverige är ett av de länder som tar emot ett stort antal asylansökningar 

varje år, under 2012 avslogs två tredjedelar av alla asylansökningar. Majoriteten av de som 

sitter i förvar i Sverige är tidigare asylsökande som har fått avslag på sina ansökningar, det 

är Migrationsverket, Migrationsdomstolen, Migrationsöverdomstolen eller polisen som kan 

fatta beslut om och placera en person i förvar, vilket regleras i Utlänningslagen. Det är 

                                                           
20 Bashford & Strange 2002 s 525-527 
21 Bashford & Strange 2002 s 512 
22 Khosravi 2009 s 40-41 
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vanligtvis Migrationsverket som är ansvariga för avvisningsärendet men om en person 

försvinner eller inte vill samarbeta kan ärendet lämnas över till polisen, de förvar som finns 

drivs dock av Migrationsverket. För vuxna är den maximala tiden för att få sitta i förvar 12 

månader. Barn kan tas i förvar i maximalt 72 timmar vilket kan i exceptionella fall förlängas 

till 144 timmar.23  

I USA och Storbritannien ser förvarens historia ungefär likadan ut fast det har tagit sig uttryck 

på olika sätt menar Welch och Schuster, främst vad gäller allmänhetens uppfattning om det. 

De flesta europeiska länder är bundna av eu konventionen om mänskliga rättigheter vilket 

garanterar frihet och skydd av personer, det finns dock en möjlighet att hålla en person i 

förvar för att kunna avlägsna denna från landet. I Storbritannien fanns till början av 1990-

talet inga permanenta förvar eftersom att det var en extrem åtgärd. För större grupper av 

människor användes baracker eller liknande byggnader, vilket skedde under de två 

världskrigen. Skulle någon spärras in användes fängelse. Innan 1988 var det genomsnittligen 

5000 asylsökande per år och många av dessa var delar av kvotsystemet vilket gör att man har 

sitt tillstånd klart innan man kommer in i landet, de asylsökande blev sällan deporterade eller 

hållna i förvar. De flesta personer som hölls i förvar var personer som hade ”överstannat”, 

visum eller tillstånd hade gått ut men man hade inte förlängt dessa eller lämnat landet. 

Migrationsmyndigheten fick oftast reda på detta via trafikkontroller, olyckor eller brott.24   

I USA har mellan 11 september 2001 och december 2003 mer än 15300 asylsökande hållits 

i förvar vid flygplatser och vid gränser. Från inträde i landet förs de flesta, oftast i handklovar 

till fängelser. Vanligt är att man inte förstår varför man förs dit. Väl i fängelset utförs en 

inledande intervju, om personen uppfyller säkerhetstjänstens permissions kriterium har man 

laglig rätt till permission. De kriterier som ska uppfyllas är någon form band till samhället, 

om man utgör en fara för samhället samt att identiteten kan fastställas. I praktiken brukar de 

flesta asylsökande bli kvar i förvar trots att kriterierna uppfylls. Får personen avslag på 

permission från säkerhetstjänsten finns ingen fristående funktion eller domstol som det går 

att överklaga till.25  

Italien öppnade sitt första förvar 1998 och personer kunde då sitta i förvar upp till arton 

månader, i november 2014 ändrades denna tidsbegränsning till tre månader men det finns 

ingen begränsning hur många gånger ett sådant beslut kan fattas. 2013 fanns 13 förvar i 

Italien med en kapacitet på 1901 platser.26 Förvaren är fängelseliknande byggnader, med 

celler, skalskydd och videoövervakning. Ansvaret på förvaren är delade där 

polismyndigheten har hand om ordningen och säkerheten, men är inte tillåtna att gå in i 

byggnaderna om det inte behövs för ordningen. Den andra delen är den operativa delen som 

arbetar inne på förvaren vilket brukar vara frivilligorganisationer eller andra humanitära 

organisationer som ansvarar för att hjälpa de förvarstagna i vardagen, tillhandahålla mat, 

städning, juridisk rådgivning, psykisk vård och sjukvård.27  

                                                           
23 Puthoopparambil, Ahlberg, Bjerneld 2015 s 74-75 
24 Welsh & Schuster s 379 
25 Welsh & Schuster s 404 
26 Campesi 2015 s 430 
27 Campesi 2015 s 432 
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Kriminalisering av migration 
 

Bashford och Strange menar att processen med obligatoriskt förvar kan göra de asylsökande 

till kriminella även om de inte kom som det. Att på förvarsförläggningarna eller 

flyktingförläggningarna anordna protester, försöka rymma eller delta på upplopp är alla 

straffbara förseelser. Om en person som rymt hittas av myndigheterna placeras dessa i 

arrester.28 

Khosravi menar att kriminaliseringen av oönskade icke-medborgare är ett sätt att bekräfta 

medborgarskap. Den oidentifierbara och därför ohanterbara massan av främlingar är 

motsatsen till den ideala medborgaren. Medborgarskap är ett redskap för att konstruera 

ansvarstagande, kloka, själv-reglerande, rationella och etiska subjekt. En icke-medborgare är 

en individ som finns utanför det reglerade systemet, bryter mot rådande normer och är en 

möjlig risk för säkerheten och livskvalitén för den ”normala” medborgaren. Icke-

medborgaren ses som en identitetslös, kriminell, omoralisk och irrationell, en belastning på 

välfärdssystemet och är ett hot mot de normer och värderingar som finns i samhället. I 

intervjuer med myndigheterna förekom termer som omoralisk, oansvarig och oärlig när man 

talade om asylsökande.29 Han fortsätter att mena att trots de regleringar och lagar som finns 

för att skydda förvarstagnas mänskliga rättigheter förekommer systematisk och bred 

kränkning av dessa. Som exempel tar han upp självmordsförsök, förvarstagna som begår 

självmordsförsök förflyttas till polisförvar där villkoren är strängare med exempelvis mer 

restriktiva besöksregler, personer sätts även ibland i isolering. Det blir en extra bestraffning 

som reflekterar den allmänna attityden hos svenska myndigheter att självmordsförsök är 

fejkade, självskadebeteende görs i syfte att manipulera utvisningsärendet och öka chanserna 

att beviljas asyl.30 Om personen inte medverkar till sitt utvisningsbeslut utsätts han/hon för 

en rad sanktioner, inkluderat en lång tid av inlåsning. Trots att myndigheten och lagstiftaren 

betonar att förvar inte är en bestraffning, kan man inte undgå det faktum att inlåsning utan 

utsläppsdatum är bestraffande, vilket även de förvarstagna upplever det som.31  

Att illegalt vistas i Italien var fram till 2014 ett mindre allvarligt brott med böter som följd, 

vilket avkriminaliserades i och med lagändringen 2014. Även när illegal vistelse var ett brott 

var inte förvaren tänkta som bestraffning för lagbrottet. Förvaren spelar en administrativ roll 

och ett sätt att hålla personer som ska utvisas tillgängliga för polisen som ska verkställa 

utvisningsbeslutet. I italiensk lag och enligt riktlinjer från EU är förvar en administrativ 

åtgärd som endast ska användas för att få effekt på återvändandet och ska endast användas 

så länge ett återvändande är aktuellt. Det verkar dock som att en dold bestraffande funktion 

överlappar den officiella funktionen, då även administrativ personal på förvaren talade om 

det som en bestraffning för en persons legala status. Campesi menar att det visar på dels 

okunnighet inför utlänningslagen men även en utveckling som pekar på förvarens mer 

bestraffande roll.32 

                                                           
28 Bashford & Strange 2002 s 514 
29 Koshravi 2009 s 49 
30 Koshravi 2009 s 43 
31 Koshravi 2009 s 47 
32 Campesi 2015 s 445 
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Förvarandets påverkan 
 

Puthoopparambil m.fl. har i sin studie på svenskt förvar visat på vissa stressfaktorer, dels 

handlade det om rent materiella standarden på förvaret, matens kvalité och kvantitet samt att 

förvarstagna ansåg att lokalerna var smutsiga och av dålig standard. En annan stressfaktor 

var känslan av att känna sig hotad samt bristen på personlig säkerhet inne på förvaren. Med 

bristen på personlig säkerhet menades exempelvis att det inte gick att låsa om sig när man 

skulle sova. Känslan av ett konstant hot handlade dels om ständig övervakning samt att 

förvarstagna hotades till samarbete i sitt återvändande av antingen Migrationsverket eller 

polisen.33 Avsaknaden av ett tillgängligt stödsystem är en annan stressfaktor, det finns ingen 

person att bara kan umgås med inne på förvaren. Förvarstagna hade även svårt att interagera 

med familj och vänner då det ofta är långa avstånd mellan platsen för förvaren och var 

vännerna och familjen finns, dålig ekonomi gör det också svårt att kunna prata i telefon i den 

utsträckning man vill. På ett av förvaren tillhandahölls språkklasser vilket uppskattades av 

de förvarstagna medan på de förvar där detta saknades efterfrågades sådana typer av 

aktiviteter.34 

I Italien menar Campesi att det är vanligt med uppror, protester, flyktförsök och vandalism, 

under perioden 2009-2013 var det minst sex stora upplopp som resulterade i allvarliga skador 

på förvarsbyggnaderna.35 Effekterna som exkluderande politik har på illegala invandrares 

personliga liv tyder på att man pressas till ett tillstånd av undergivenhet, och förvar ses som 

ett sista steg i denna exkluderande process. Den punkt vid vilken graden av undergivenhet är 

som högst, där personen blir av med all form av social, legal eller politisk subjektivitet.36 

Precis som i svenska förvar så har förvarstagna rörelsefrihet inom förvaren i Italien och fri 

tillgång till telefonkontakt med yttervärlden. Denna typer av friheter saknas i italienska 

fängelser, studien visar dock att dessa friheter inte känns förmildrande för de förvarstagna 

och de upplever förvaren fortfarande som inlåsning.37 Det finns ingen form av institutionellt 

skydd för de förvarstagna då det är problematiskt att hålla ordning i lokalerna, det här kan 

leda till att svagare och psykiskt sköra förvarstagna lätt hamnar i depression och blir isolerade 

till deras sängar för en känsla av trygghet och intimitet.38   

Utvisningsbarhet och utvisningsobarhet 
 

Griffiths (2012), har gjort en studie i Storbritannien och där analyserat identitetens betydelse 

inom förvar och utvisningsarbete. Hon menar att förvarstagna som inte kan utvisas från landet 

är de mest byråkratiskt problematiska människor en stat kan inneha.39 Migrationsfrågor och 

identitet är tätt sammansvetsade, vad gäller medborgarskap, gränskontroller och kontroll av 

rörelsefriheten. Att personer sätts i förvar rättfärdigas av osäker identitet, antingen att 

myndigheterna försöker köpa tid för att kunna fastställa identitet eller att någon som använt 

                                                           
33 Puthoopparambil, Ahlberg, Bjerneld 2015 s 77 
34 Puthoopparambil, Ahlberg, Bjerneld 2015 s 78 
35 Campesi 2015 s 430 
36 Campesi 2015 s 429 
37 Campesi 2015 s 437 
38 Campesi 2015 s 439 
39 Griffiths 2012 s 715 
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falska identitetsdokument anses troligare att avvika eller begå brott om personen släpps.40 

Även om det är en brottslig handling att förstöra identitetsdokument, använda falska sådana 

eller använda någon annans identitetshandlingar kan detta vara en överlevnadsstrategi eller 

motstånd till det administrativa systemet och möjliggör att personen blir osynlig för statens 

övervakande.41  

Utvisningsbarhet är ett begrepp som Sager använder i sin studie av hur sådant skapas i 

relation till kön, familjeliv och reproduktion. Hon menar här att hur pass utvisningsbar en 

människa är handlar en del om kön och framförallt personens familjeliv eller möjlighet till 

reproduktion. Hon har tagit del av två fall där båda kom från forna Jugoslavien men de kom 

efter det att kriget officiellt var över. När amnestilagstiftningen kom mellan 2005 och 2006 i 

glappet mellan gamla och nya utlänningslagen gavs personer som hade fått avslag på sin 

ansökan möjlighet att söka igen. Här menar Sager att det blev i princip bara de personer med 

barn som fick uppehållstillstånd.42 Hon menar också att kön spelar en viktig del i hur pass 

utvisningsbar asylsökande är samt att det spelar roll i hela asylprocessen. Könsrelaterad 

förföljelse och dess konsekvenser tolkas ofta utanför förföljelser som kopplas till asylskäl. 

Även om de må råda officiell fred i ett land kan det vara så att länderna inte kan skydda sina 

kvinnliga medborgare mot stigmatisering, oavbruten rädsla och traumatiseringar som kan 

drabba just kvinnor som blivit utsatta för våldtäkter eller liknande under krig.43 Att ha blivit 

nekad asyl gör att personen befinner sig i en situation där de flesta av de sociala och politiska 

rättigheterna försvinner. Avslaget på asylansökan är första steget i att bli utvisningsbar, vilket 

sedan följs av ett nät av praxis och representationer i förhållande till könsrelaterat våld, 

reproduktion, sociala rättigheter och relationer vilket skapar erfarenheten av att vara 

utvisningsbar. I Sagers studie visar resultatet att familjeformen, familjer med barn, 

privilegieras över andra familjeformer såsom singelhushåll eller par utan barn.44 

Griffiths menar i sin studie att alla icke medborgare i viss utsträckning är utvisningsbara, men 

i praktiken så avlägsnas bara vissa grupper. Då utvisningar och deportationer är dyrt och svårt 

menar han att det mer handlar om att sätta ett exempel och blidka röstare snarare än ett medel 

för immigrationskontroll. Identitet och identitetsdokument blir här en viktig del i hur någon 

kan bli utvisad eller inte. Här har ambassaderna i de tilltänkta hemländerna det slutgiltiga 

beslutet huruvida någons identitet blir bekräftad eller inte. Nekas beslut från ambassaden 

finns det lite personen eller de brittiska myndigheterna kan göra. Dessa outvisningsbara 

förvarstagna sitter ofta i förvar under en lång tid och med liten utsikt för framsteg ökar det 

känslan av hopplöshet och mållöshet.45  

Personalens betydelse 
 

Det har gjorts en studie bland personal som arbetar på svenska förvar som bland annat visar 

att personalen inte ansåg att förvar var en optimal lösning, utan snarare en acceptabel strategi 

i avsaknad av bättre alternativ. Förvaren hjälpte de förvarstagna att inse att det finns inget 

                                                           
40 Griffiths 2012 s 717 
41 Griffiths 2012 s 720 
42 Sager 2015 s 33 
43 Sager 2015 s 38 
44 Sager 2015 s 39 
45 Griffiths 2012 s 722 
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mer de kan göra för att stanna i Sverige och därför borde samarbeta till sin utvisning. 

Personalen ansåg dock att det fanns fall där beslut om förvar missbrukades, det handlade om 

fall där man kunde räkna med att utvisningsärendet skulle dra ut på tiden vilket resulterade i 

längre tid instängd. Det ansågs vara slöseri på resurser och det var slitande på förvarstagna.46 

Trots att våldsincidenter mot personal sades vara ovanliga inne på förvaren upplevde 

personalen ändå att de var konstant uppmärksamma och medvetna om att de personer som 

vistas inne på förvaren inte är där frivilligt. Därför finns det alltid en risk att något otrevligt 

kan inträffa. De fysiska säkerhetsåtgärderna sades inte vara till mycket hjälp utan som 

personalen litar på dynamisk säkerhet där de känner sin omgivning och personerna däri. 

Personalen rapporterade dock att det fanns lite tid att bekanta sig med förvarstagna vilket var 

anledningen till den upplevda oron.  

Personalen uttryckte även oro över de faktum att det inte fanns faciliteter där förvarstagna 

kan få utlopp för sin stress. Att prata och umgås med förvarstagna hjälpte personalen att 

proaktivt förstå deras behov och ge dem möjlighet att hjälpa till, här menar personalen att det 

råder tidsbrist på grund av den administrativa arbetsbörda som personalen har, främst på 

dagtid. Bristen på sociala och utbildningsaktiviteter var också en orsak till personalens oro, 

aktiviteter som desssa kunde vara ett sätt för förvarstagna att få annat att tänka på. 

Säkerhetsbegränsningar hindrar förvarstagna från aktiviteter såsom matlagning, snickeri eller 

trädgårdsarbete. Men det skiljde sig också mellan olika förvar vilket gjorde att personalen 

ansåg att ledningen på det lokala förvaret borde kunna lätta på vissa restriktioner vilket 

gjordes på andra förvar.47 Personalen menade att arbetet på förvaret förde med sig en 

balanseringsakt mellan att vara statstjänsteman och samtidigt en medmänniska. Det 

upplevdes särskilt svårt när man som personal ifrågasatte de beslut om utvisning som hade 

tagit, samtidigt som personalen skulle motivera de förvarstagna att medverka till sina beslut 

genom att uppmuntra till hoppfullhet inför livet i hemlandet trots att de inte visste hur livet 

skulle se ut.48  

I en nederländsk undersökning har i fängelse undersökts vilka karaktärsdrag hos 

fångvaktarna som påverkar fångarnas uppfattning om rättvis behandling. De karaktärsdrag 

som visade sig påverka fångarnas uppfattning som mer rättvist och humant, var en högre 

andel kvinnliga fångvaktare, fångvaktare med en positiv syn på rehabilitering samt 

avdelningar med hög andel fångvaktare i förhållande till fångar.49 I jämförelse med män, 

visar kvinnor mer empati och hänsyn för andra, kvinnor ler mer och visar mer engagemang i 

andra. Inuti ett fängelse är det troligare att kvinnlig personal stödjer ett humant behandlande 

av fångar samt är mer välvilligt inställda till rehabilitering.50 Fångvakter som är positivt 

inställda till fängelsers rehabiliterande syfte kommer att behandla fångar mer rättvist och 

humant, då personer agerar in enlighet med de åsikter och attityder de har mot dessa.51 Vad 

gäller den högre andelen fångvaktare i förhållande till fångar är förutsättningen högre för 

tätare och mer kvalitativ interaktion mellan fångar och fångvaktare. Detta kommer resultera 

                                                           
46 Puthoopparambil, Ahlberg, Bjerned 2015 s 5 
47 Puthoopparambil, Ahlberg, Bjerned 2015 s 6 
48 Puthoopparambil, Ahlberg, Bjerned 2015 s 6-7 
49 Beijersbergen, Dirkzwager mfl 2015 s 351 
50 Beijersbergen, Dirkzwager mfl 2015 s 340 
51 Beijersbergen, Dirkzwager mfl 2015 s 341-342 
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i bättre relationer mellan personal och intagna. Bättre relationer dem emellan kommer att 

generera i att fångarna anser sig mer humant och rättvist behandlade.52 

En svensk studie på ett behandlingshem för tonårspojkar visar på hur humor, skämt och 

retsamheter är vanligt förekommande i den dagliga interaktionen på hemmet. Personalen var 

stolta över att tillhandahålla en varm och familjär miljö i vilket humor spelar en stor roll. Men 

personalen menar också att humor är en viktig egenskap för att arbeta med besvärliga 

ungdomar, det blir i detta avseende ett medel för disciplin.53 Humor är personalens 

huvudsakliga resurs för att få ungdomarna att frivilligt följa institutionens och samhällets 

normer. De använde även självnedsättande humor för att demonstrera för ungdomarna hur 

man ”tar ett skämt” en skicklighet som är nödvändigt inom institutionen samt samhället. 

Humor användes också för att förhandla och etablera hierarkier, relaterade till institutionens 

auktoritet, ålder och generation.54 

Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Den övergripande bild som tidigare forskning ger är att förvaren ser olika ut internationellt 

sett, av vad som framgår är den materiella standarden på svenskt förvar högre. Den forskning 

som finns internationellt sett tyder på en högre grad av uppror och incidenter på förvaren. 

Den övergripande känslan hos förvarstagna av instängdhet är genomgående för samtliga 

studier gällande förvar. Det upplevs som en bestraffning och är en del av kriminaliseringen 

av migration. Utvisningsbarhet är något som skapas i samband med avslaget på ansökan om 

asyl vilket sedan även är ett steg som kan leda till förvar. Personalens påverkan på intagna 

på låsta institutioner visar på vissa drag vilka leder till att intagna känner sig mer rättvist 

behandlade. Den studie som finns gällande personal på svenskt förvar visar att dessa relaterar 

till sitt arbete som en balanseringsakt mellan att vara tjänsteman samt medmänniska. Andra 

studien på ungdomshem visar på att humor kan användas som en strategi i interaktionen med 

de som är på institutionen. 

Studiens position på forskningsfältet 

 
Överlag finns det inte mycket forskningsbidrag gällande svenskt förvar, ej heller om 

interaktionen mellan personal och förvarstagen. Den studie som är mest lik vår är Koshravis 

studie, han har dock belyst effekten av den mer restriktiva asylpolitiken, studien utfördes 

även för ungefär 10 år sedan och innan tidsbegränsningen för total förvarstid infördes. I de 

andra studierna från svenska förvar som Puthoopparambil mfl har genomfört är 

intervjustudier ur ett hälsoperspektiv. Det saknas studier även internationellt sett med ett 

deltagande perspektiv. Vår studie kan bidra med nya kunskaper om interaktionen mellan de 

förvarstagna och även mellan förvarstagna och personal. Denna studie kan även ge en mer 

konkret bild av hur det är att vara förvarstagen då vår frågeställning är av mer konkret 

karaktär. Vi hoppas även att vi genom denna studie kan lyfta frågor om sysselsättning som 

kan inspirera till en utveckling av förvaren. 

                                                           
52 Beijersbergen, Dirkzwager mfl 2015 s 342 
53 Gradin Franzén, Aronsson 2013 s 170-171 
54 Gradin Franzén, Aronsson 2013 s 180 



15 
 

 

Teori- sociologiska teorier av Erving Goffman 

 

Totala institutioner 
 
Erwin Goffman beskriver i sin bok Totala institutioner (2014), en total institution något som 

symboliseras av hinder för socialt umgänge med världen utanför. Ofta är det kopplat till den 

fysiska miljön som hindrar kontakt med andra i form av stängsel, murar, taggtråd med mera. 

Det finns, i vårt moderna samhälle, fem olika typer av totala institutioner, menar Goffman. 

Först har vi ställen som har skapats för att ta hand om personer som anses vara ofarliga men 

oförmögna att ta hand om sig själva, exempelvis hem för barn utan föräldrar, blinda eller 

gamla. Det andra är institutioner som skapats för att ta hand om de som anses förutom att 

vara oförmögna även vara ett hot mot samhället. Till detta kan läggas hem för 

funktionshindrade och isolering vid sjukhus. En tredje variant är de institutioner som skapas 

för att direkt skydda samhället mot vad som upplevs vara ett hot exempelvis fängelser. Det 

finns även en fjärde typ av institution som har skapats för att man bättre ska kunna utföra en 

viss arbetsuppgift, det kan vara internatskolor eller militärförläggningar. Den sista formen, 

enligt Goffman är den institution som är avsett som en reträttplats vilka ofta tjänar som 

religiösa övningsplatser såsom kloster av olika slag.55  

Om en individ skulle utsättas för starkt tvång och i den tvången fråntas den naturliga sfären 

kommer personen inte ha tillgång till de fysiska symbolerna med vilka de sedvanliga 

ceremonierna utförs. En person kan visa någon annan som är utsatt för tvång respekt men 

den tvångsutsatta personen har inte attribut att visa respekt tillbaka. Ett exempel på att man 

inte kan visa respekt tillbaka är, enligt Goffman, den tvångsvård som användes på 

mentalsjukhus där människor spändes fast i deras sängar. Kom en person in i salen där den 

fastspände låg kunde inte han/hon resa sig och hälsa på ett respektfullt sätt. Genom att man 

inte kan visa respekt tillbaka tappar individen en bit av sig själv. Goffman har beskrivit hur 

de intagna som kommer in på en institution tas ifrån allt från den värld som den är van vid. 

Den beteendekultur som de fått från en privat värld som tas för givet försvinner när de 

kommer till en institution. Det normala för en individ är att man arbetar, sover och roar sig 

på olika ställen med olika människor. Det som istället utmärker de totala institutionerna är 

att alla aktiviteter görs på samma ställe med samma människor i ens närhet oavsett aktivitet. 

Dessutom är alla aktiviteter planerade så att de hela tiden avlöses av en annan aktivitet. I och 

med att man bygger upp barriärer i dessa institutioner bryts den intagnes personliga integritet 

automatiskt sönder. Den intagne drabbas här av en rollförlust där den är avskärmad från 

yttervärlden och den värld som den är van vid. Även om individen, när den kommer ut från 

en total institution, kommer att få tillbaka vissa av de roller som den hade innan kommer 

andra inte komma tillbaka.56 

Ofta finns vid institutioner en intagningsprocess som kan medföra vissa förluster och 

förödmjukelser. Detta kan handla om att personalen utför visitationer av personen, tar bort 
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vissa personliga tillhörigheter som inte den får ha kvar i sin ägo, man kan få på sig speciella 

kläder som tillhör institutionen med mera. Goffman talar om denna process som en 

avslipnings- eller programmeringsprocedur. Han menar att man kan göra proceduren för att 

nykomlingen ska skalas av och låta sig formas och registreras som ett objekt och då kan 

matas in i anstaltens administrativa maskineri. Samtidigt kan man genom det här 

tillvägagångsättet göra nykomlingen samarbetsvillig.57 Personen fråntas sin invanda 

trygghetsförsäkring, möjlighet för tillfredställelse och försvar. Personer i totala institutioner 

utsätts även för kränkande erfarenheter i form av begränsad rörelsefrihet, kollektiva boenden 

med mera. När den intagne gör dessa moraliskt förödmjukande erfarenheter kommer 

personen även att komma in i anstaltssystemets terminologi och regler.58 Goffman talar om 

vilket förhållningssätt som personer på totala institutioner har. Han pratar om att det finns 

olika sätt att förhålla sig. Det finns de som drar sig undan där den intagne uppmärksammar 

ingenting annat än det som är i den omedelbara närheten. Goffman pratar vidare om den 

omedgörlige som utmanar institutionen medvetet med att obstruera och vägra samarbeta. Till 

sist talar Goffman om koloniseringen, som är det vanligaste förhållningssättet, där den 

intagne nöjer sig med situationen.59 

När en person vistas på en total institution kommer dennes tidigare status i samhället inte att 

spela någon roll för vad som kommer att hända. På den totala institutionen kommer fokus att 

handla om hur personen sköter sig och hur personalen uppfattar att den sköter sig och inte på 

personligheten eller status.60 När en människa ska förklara sig själv tenderar personen att 

konstruera en bild som ska passa in med samhällets grundläggande värderingar, detta kallar 

Goffman för apologi. Om verkligheten i en persons förflutna och nuvarande situation är trist 

och nedslående så är det bästa man kan göra att visa att man själv inte är ansvarig för vad 

som hänt. Det förefaller också som att ju oftare en person får bryta mot sina moraliska normer 

desto oftare tvingas personen använda sig av sin tragiska berättelse i interaktion med andra.61 

Goffman pratar om att i samband med den första intagningen på en total institution, får den 

intagne en proaktiv status. Med det menas att det är inte bara hans sociala ställning innanför 

murarna är olik den han hade innan intagningen utan att den heller inte kommer att bli 

densamma efter han kommer ut. När den proaktiva ställningen är oförmånlig, som den är vid 

fängelse, använde sig Goffman av termen stigma, där den intagne anstränger sig för att dölja 

sitt förflutna och försöker att börja om.62 

Goffman beskriver hur många intagna på totala institutioner, framför allt anstalter ser på tiden 

där som förspilld tid och en tid som måste klaras av, man ska mucka ifrån institutionen så 

småningom. I och med att de intagna ser på tiden på det sättet värdesätts flyktaktiviteter som 

väldigt meningsfullt. Det kan finnas olika slags flyktaktiviteter där vissa är tillåtna och andra 

förbjudna. Dock kan man se att så fort en flyktaktivitet blir alltför fängslande kan personalen 

göra den mer svåråtkomlig eller inte lika fängslande för att på så sätt kunna behärska den 

intagne. På vissa totala institutioner har man kroppsvisitationer för att se till att det inte 

kommer in otillåtna saker på institutionen exempelvis sprit och droger. Det blir på då 
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meningsfullt att hitta sätt att få in dessa otillåtna saker och gör att den intagne klarar av den 

press som det innebär att bli fråntagen all integritet, vilket händer på en total institution. Det 

blir på då två nyttor, dels berusningen i sig och för det andra blir det meningsfullt att hitta 

sätt att få in varorna på institutionen. 63  

Personalens roll på totala institutioner är att se till att de som vistas där följer de regler som 

finns och följa den officiella målsättningen för institutionen. Personalens förpliktelser att 

följa vissa mänskliga principer kan komma i konflikt med den institutionella effektiviteten. 

Ett exempel som Goffman talar om är när den intagne blir fråntagen sina personliga ägodelar, 

som är en viktig del i den personliga integriteten, ställs i motvikt mot att den intagne blir 

lättare att hantera utan dessa ägodelar. Man kan se att en intagen som inte får behålla sina 

toalettsaker kan då vara ett mindre hot för personalen när man då eliminerar tillgången på 

föremål som kan användas som vapen till exempel sax. Personalen kan även hemlighålla 

beslut som fattats om den intagnes öde för att upprätthålla ordningen på institutionen.64 

Ett begrepp som Goffman använder sig av är c. En individ kan utföra en uppgift på det sätt 

som förväntas av omgivningen och även av sig själv på ett rättfärdigt sätt vilket gör individen 

till sammarbetsillig. Han finner här att han är precis så som han har förberett sig för och att 

han vistas i den värld som han förväntas vistas i och som är gjord för honom. Goffman talar 

här om primär anpassning. Med sekundär anpassning menar Goffman  

”till varje vanemässig åtgärd varigenom en organisationsmedlem använder sig av icke 

auktoriserade medel eller når icke auktoriserade resultat, eller bådadera, och på så sätt 

kringgår organisationens antaganden om vad han borde göra och erhålla och därmed vad 

han borde vara.”65  

Ett exempel på sekundär anpassning som Goffman visar är när personal på ett mentalsjukhus 

använder de intagna för att mecka med personalens bilar. Ett annat exempel är när intagna på 

en institution får tillgång till en träningssal, inte för att träna utan för att vila på mjuka och 

sköna mattor. Ibland kan man även koppla sekundär anpassning till att man tar åt sig uppdrag 

för att då få tillgång till vissa saker som man annars inte skulle få. Exempelvis här kan nämnas 

när människor på institutioner tar på sig att ha kökstjänst för att då ha möjlighet att få mer 

mat eller en tjänst i tvättstugan för att få möjlighet till rena kläder oftare. Den intagne tar 

genom sekundär anpassning del av förbjudna medel. Man utvecklar även inom kollektivet en 

informell social kontroll för att hindra att personalen ska få reda på detta beteende. Det 

sekundära anpassningsbeteende skapar en hierarki mellan de intagna baserat på tillgången av 

otillåtna bekvämligheter.66 

Det dramaturgiska och teatraliska spelet 

 
Goffman kan sägas vara dramaturgisk i sitt teoretiska tänkande. Han beskriver med 

teatertermer hur vi spelar roller för våra åskådare. I sin bok När människor möts (1970) 

beskriver Goffman det direkta samspelet mellan människor. Han tittar på hur våra 

ansiktsuttryck är i möten mellan människor. En social organisation som uppstår när 
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människor sammanträffas och det tillfälliga samspel som sker. Vid möte med andra 

människor är vi starkt styrda av de regler som finns, i samhället men även vid den specifika 

situationen. Dessa regler inkräktar på individen på två generella sätt: direkt som förpliktelser 

som fastställer hur individen moraliskt är tvungen att uppföra sig och indirekt som 

förväntningar som fastställer hur andra är moraliskt bundna att handla mot individen.67 

Vidare skiljer Goffman mellan två klasser av regler, en symmetrisk och en asymmetrisk. Den 

symmetriska regeln medför att en individ har förpliktelser eller förväntningar med hänsyn till 

andra av samma slag som dessa andra har i förhållande till honom. En asymmetrisk regel 

medför att andra behandlar och behandlas av en person på annat sätt än denne behandlar eller 

blir behandlad av dem, till exempel att läkare ger sköterskor anvisningar men sköterskor ger 

inte läkare anvisningar.68 

Allt vi gör och hur vi uppfattas styrs av regler. Dessa regler har i sin tur grunden i koder, 

lagar och normer. Hur vi uppfattas av andra beror på hur vi har uppfattat dessa regler. Varje 

institution har sina egna regler och koder där en person som innefattas av institutionen måste 

lära sig att följa dessa regler och koder för att klara av institutionens liv. Man kan här prata 

om ceremoniella beteenden där det finns två grundelement, enligt Goffman, vördnad och 

skick. Vördnad definieras här som det uppträdande en människa visar en annan i en viss 

situation. Med skick menas det element hos en person som förmedlas genom uppträdande, 

hållning och klädsel. Den bild av sig själv som individen är skyldig andra att upprätthålla 

genom sitt uppförande är ett slags rättfärdigande och kompensation för den bild av denne 

som andra är förpliktade att uttrycka genom sin vördnad för personen. Var och en av de båda 

bilderna kan i själva verket tjänstgöra som en garanti för och kontroll över den andra.69 Denna 

dramaturgiska och teatraliska syn som Goffman har visar sig även när han beskriver vår 

interaktion med andra människor och hur vi agerar i mötet mellan dem. Goffman talar om 

framträdande som den aktivitet som individen visar upp för omgivningen. Det är i 

framträdandet som personen kan visa upp sin sociala status. Här kan aktören styra hur han 

ska ses utifrån hur han till exempel klär sig, uttrycker sig och hur hans hållning är. Goffman 

menar att detta uppträdande refererar till de stimuli som för ögonblicket upplyser oss om 

individens sociala status. Den upplyser oss också om individens temporära rituella tillstånd. 

Exempelvis kan ett överlägset manér antyda att den agerande räknar med att bli den som tar 

initiativet till den verbala interaktionen och styra dess förlopp, medan en som är undfallande 

kan anses vara den som är lyssnande och väntar på att andra ska ta initiativ.70  

Inom samhället, menar Goffman finns en form av idealisering av de högre samhällsklasserna 

och en viss strävan av de som befinner sig i de undre skikten att kunna klättra uppåt i 

rangordningen. För att kunna röra sig uppåt behöver man uppvisa ett visst sorts beteende i 

form av manér och uttryck som gör att man kan utnyttja eller försköna ens sociala status.  En 

individ kan få en förändrad ställning i samhället och ens invanda roll förändras då. Från 

början måste man då komma underfund med hur man ska uppföra sig i den nya situationen. 

Goffman menar att man när man hamnar i en sådan situation kan individen förstå sig på 

koderna genom att spela en roll som passar in i nybörjarens status och där iaktta andras 
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uppträdanden.71 De roller som vi spelar i samhället kallar Goffman för diskrepanta roller, 

eller motstridiga roller exempelvis när en individ framställer sig själva i ett falskt sken i en 

social inrättning, de är en sorts bedragare. Den första är ”angivaren”. Angivaren är en individ 

som agerar som en vän i det sociala sammanhanget för att använda den informationen till att 

i lönndom avslöja hemligheter.72 En annan är mellanhanden eller medlaren. Mellanhanden 

får del av båda parternas hemligheter och ger intryck av att bevara dessa. Han har dessutom 

förmåga att utrycka sig på ett sätt som gör att bägge sidorna tror att medlaren är mer lojal 

mot den egna sidan.73 En tredje roll kallar Goffman för ”icke personen”. Det är en person 

som kan ses som en tjänare men i det syftet får den tillgång till viktig information som kan 

användas till icke personens eget syfte. Icke personen är ofta underordnad i status men kan 

med sin osynlighet få tillgång till information.74  

I vår studie kommer vi att ta med dessa begrepp från Goffman: Rollförlust, avslipnings och 

programeringsprocedurer, primär- och sekundär anpassning,  symetriska-och asymetriska 

regler, apologi och diskrepanta roller. 

Metod 
 

Den metod vi har valt att göra en etnografisk studie med deltagande observation som grund. 

Etnografi lämpar sig särskilt för vår frågeställning då vi vill få en djup förståelse av vad det 

innebär att vara förvarstagen. Etnografi med deltagande observationer lämpar sig särskilt väl 

eftersom många delar av det sociala livet eller särskilda människors verklighet inte kan 

förstås om man inte har varit där själv. Genom att befinna oss med och interagera med de 

förvarstagna har vi en större möjlighet att känna vad de känner och förstå hur deras liv och 

tankar ser ut.75 Deltagande observation är som metod mellanmänsklig det vill säga att 

forskaren direkt interagerar med vad som studeras. 76Då vår studie är av beskrivande karaktär 

passar sig etnografi bra i jämförelse med exempelvis Hermeneutik. Beträffande det senare 

går forskaren in för att få en djupare förståelse av bakomliggande meningar, vilket görs i 

dialog med vad som studeras. Om vi hade använt oss av denna metod hade vi haft ett större 

problem med språket och skulle varit tvungen att i stor utsträckning använda oss av tolkar. 

En person som tolkar kan aldrig riktigt göra det ordagrant och där skulle mycket mening 

försvinna. Eftersom den aspekt vi är mest intresserade av handlar om interaktionen mellan 

personal och förvarstagen så är etnografi en bra metod för att även kunna observera det som 

det personerna inte själva lägger märke till.  

Vi har utgått från Aspers bok Etnografiska metoder (2011), och blandningen av induktion 

och deduktion som han förespråkar, främst vad gäller kodningen av materialet. Men vad 

gäller att komma in i fältet och agera däri har vi tagit större del av Loflands sätt som beskrivs 

i boken Analyzing social settings: a guide to qualitative observation and analysis (2006). 
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Förförståelse 
 

Aspers menar att det är omöjligt att tänka helt annorlunda som forskare än vad man gör som 

vanlig människa, det finns saker i livsvärlden som man tar för givna. I vårt fall är en del av 

vår livsvärld att vi bor i ett rättssäkert fungerande samhälle. Som forskare har man även en 

förförståelse som denne använder sig av för att tolka fenomen. Förförståelsen grundar sig 

alltid i vardagsförståelse och är en oundviklig och nödvändig del av att nå förståelse. En 

annan del av forskarens förståelse är teoretisk, här måste denne kombinera den vetenskapliga 

attityden med den vardagliga. Där den vardagliga ”naturliga” attityden betyder att den sociala 

omgivningen inte ifrågasätts. Den vetenskapliga attityden innebär att man som forskare har 

ett annat intresse än aktörerna i fältet. Ju närmare fältet forskaren kommer och ju mer hemtam 

denne blir, desto bättre förståelse har forskaren för vad som händer, vad aktörerna värderar 

och vad aktörerna har för motiv. Forskaren riskerar i att ha svårare att se problemet med 

”vetenskapliga” glasögon. Är forskaren bekant med ett fält och studerar det vetenskapligt 

finns en överhängande risk att mycket i fältet betraktas som naturligt och oproblematiskt. 77 

Efter att vi båda två har arbetat på förvaret och fortfarande arbetar på Migrationsverket känns 

inte miljön främmande. Dock har man haft förståelsen ur ett mer professionellt avseende. Vi 

båda i våra yrken arbetar med personer som har fått avslag på sina ansökningar och uppfattar 

besluten som välmotiverade samt att man som asylsökande hela tiden får väldigt mycket 

information om sina valmöjligheter och konsekvenser om det beslut som fattats inte följs. 

Aspers menar att forskaren inte kan ”sätta parantes” om den vardagskunskap och emotioner 

denne har, eller undvika teorier och hypoteser om fältet. Som forskare ska detta hanteras 

genom medvetenhet om vad som tas för givet och som därmed inte kommer att ifrågasättas i 

studien.78 Aspers lägger väldigt stor vikt vid förstudie, då han menar att forskningsfrågor inte 

uppstår ur tomma intet utan bäst uppkommer i relation till teori och empiri. För att 

framgångsrikt kunna bedriva forskning i ett fält krävs en grundläggande praktisk och 

vardaglig kännedom om fältet. Här blir förstudien ett bra redskap att skaffa sig den 

kunskapen.79 I och med vårt tidigare arbete på förvaret samt vårt arbete på Migrationsverket 

ansåg vi inneha de kunskaper som krävdes för att kunna komma in i fältet. Dock ansåg vi att 

vår förförståelse och vår kunskap var lite för grundad i vår profession. Vi valde därför att se 

på dokumentären Förvaret som en del av vår förstudie för att få en annan synvinkel.  

I dokumentären Förvaret får man i stort följa två förvarstagna, en äldre kvinna som heter 

Aina och en yngre man som heter Sami. Aina är skild från sin familj och kastas mellan hopp 

och förtvivlan, Sami pratar mycket om de orättvisor han ser och upplever. Man får också 

följa två anställda kvinnor som visar värme och omtanke till de inlåsta men som av den 

anledningen kritiseras av chefen för att vara för sociala.80 Filmen blev populär och vann även 

en guldbagge för bästa dokumentär 2015. Ingen av oss kunde riktigt känna igen oss som 

personal på Migrationsverket. Dock väcktes frågetecken hur tydliga personalen och 

asylprocessen är. Som tidigare påpekats menar vi att asylprocessen är tydlig och att det finns 

mycket information som asylsökande får under samtal med personal på Migrationsverket. Vi 
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menar även att förhållandena inne på förvaret överlag är bra samt att personalen gör vad de 

ska. Med detta som bakgrund blev att studera hur interaktionen mellan personal och 

förvarstagna fungerar på förvaret därför väldigt spännande. 

Deltagande  
 

För att kunna få en förståelse för hur det är att vistas inne på ett förvar behöver vi vistas där, 

kunna observera och även interagera med de som befinner sig på förvaret. Vi började med 

att höra av oss till chefen för det förvar vi ville vara på för att undersöka huruvida vi kunde 

få tillåtelse att komma in på förvaret för att göra vår studie. Vi kontrollerade även hur lång 

tid vi kunde vara där, inom etnografin talas det om ”gatekeeper” alltså nyckelpersoner som 

kan ge dig tillträde till fältet.81 Chefen på förvaret som gav tillåtelse att vi fick vara där är en 

sådan person. Eftersom vi båda två arbetar på Migrationsverket gjorde det lättare att få 

tillträde då bestämmelserna om sekretess inte behövde övervägas i samma grad som om vi 

hade varit helt utomstående. Vi fick tillstånd att vara där under en vecka, eftersom förvaret 

är en dynamisk miljö där det kommer in nya förvarstagna och några lämnar förvaret bestämde 

vi tillsammans med chefen på förvaret att vi skulle vara där en vecka sammantagen tid. Vi 

började med att besöka förvaret för att presentera oss själva och berätta vad vi skulle göra där 

den närmaste veckan. Vi kom därför en söndagseftermiddag när personalen har möte med de 

förvarstagna. Vi presenterade oss och förklarade vad vår avsikt var, vi pratade på engelska 

och svenska. Några av de förvarstagna översatte till de som inte förstod. Första dagen efter 

informationsmötet gick vi in kl 8.00 och lämnade förvaret vid 18.00, första dagen gick vi 

mycket runt och försökte vara på alla platser där de förvarstagna kunde tänkas hålla till. Enligt 

de förhållningsregler som vi fick från chefen fick vi hålla oss till de allmänna utrymmena 

samt även i de lokaler där personal kan befinna sig, fast förvarstagna inte har tillgång till 

såsom kök och kontor. Redan innan hade vi bestämt oss för att inleda varje dag vi kom in på 

förvaret med att separera oss och gå runt och observera och interagera, om det inte var någon 

förvarstagen i de gemensamma utrymmena eller de visade eller sa till oss att de inte ville bli 

störda satte vi oss oftast i ett bord i matsalen där man hade bra uppsikt över lokalen. Under 

andra och tredje dagen hade personal informerat oss om att det fanns möjlighet att vara med 

på samtal samt vara med när personer skulle in respektive ut ur förvaret, då anpassade vi 

tiderna vi var där med händelserna. 

Vi märkte ganska snabbt att på morgonen var det inte många som var uppe så fjärde dagen 

såg vi till att vara inne på förvaret under kvällstid, vi gick då in vid 18.00 och lämnade 

förvaret kl 23.00. Eftersom målet med en etnografisk studie är att samla rikast möjliga data82 

valde vi att vara inne under kvällstid då chansen att fler förvarstagna skulle befinna sig i de 

allmänna ytorna skulle vara större, vilket det också visade sig vara fallet. Den sista dagen 

fick vi möjlighet att delta på en förvarsförhandling och anpassade då tiden vi var inne på 

förvaret efter förvarsförhandlingen. Vid ett tillfälle fick vi möjlighet att vara med när en ny 

person kom till förvaret, under det tillfället samt under förvarsförhandlingen var vi båda två 

på plats. I annat fall försökte vi att interagera själva med de förvarstagna och personalen och 

vara därför på olika platser inne på förvaret, målet här var dels att det skulle bli en naturligare 
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interaktion samt att kunna inhämta mer data under samma tid. Om det inte var några 

förvarstagna i de allmänna utrymmena försökte vi få till samtal med personal. Om de 

förvarstagna höll på med någon aktivitet exempelvis pingis, frågade vi om vi fick vara med 

och på så sätt deltog i de aktiviteter som pågick.  

Vi har talat antingen svenska eller engelska med de förvarstagna, när vi sedan har skrivit ner 

våra fältanteckningar har vi skrivit ner allt på svenska, vi har alltså översatt från engelska till 

svenska under tiden vi har skrivit ner våra anteckningar. Fältanteckningarna skrevs ner efter 

varje dag vi var inne på förvaret, förutom den dagen vi var där till sent på kvällen, då skrevs 

det ner dagen efter.  

Urval och genomförande 
 

Tiden studien genomfördes bestod hela tiden av att utvärdera vårt fält efter lämplighet i 

förhållande till möjligheten att samla rikast möjliga data, här har vi främst fokuserat på att 

fysisk försöka befinna oss där fenomenet är mest frekvent.83 Urvalet består i att vi, under en 

hel vecka, varierande tider, vistas inne på förvaret för att observera och interagera med de 

förvarstagna samt även kunnat lyssna på hur personalen tycker. Som står beskrivet under 

deltagande har vi anpassat tiderna vi varit inne på förvaret och var vi fysisk befann oss i 

lokalerna beroende på vilka tider och var vi antagit att förvarstagna och personal mest 

befunnit sig. Under den vecka vi var där blev det naturligt att, de som ville prata och 

interagera med oss var dem som även vi kunde interagera med. Vi kommunicerade på 

engelska eller svenska. Eftersom situationen för de som är förvarstagna är speciell har vi valt 

att gå försiktigt fram och inte tvinga någon in i ett samtal, däremot har vi studerat vad de 

förvarstagna sysslade med samt vissa situationer såsom, matsituationen, mottagande, 

förvarsförhandling, rastgården samt samvaro i lokalerna. Vi försökte att inte vara på samma 

ställen utan vara med i olika sammanhang.  

Under tiden vi var på förvaret fanns flera olika nationaliteter representerade bland de 

förvarstagna, bland annat Libyen, Nigeria, Saudi Arabien, Somalia, Irak, Liberia och 

Afghanistan. Personalen har även de varit av skiftande i sin bakgrund och kunde språk som 

arabiska, persiska, serbiska och albanska.   

Vi har även intervjuat tre förvarstagna och en personal för att få en djupare förståelse för hur 

de känner samt kunna få svar på vissa frågor som dök upp under veckan. Vi använde oss här 

av lite olika begrepp som respondenterna fritt fick tala om. Vid intervjutillfällena med 

förvarstagna har vi intervjuat en person var, detta för att få till ett naturligt samtal och att det 

inte skulle bli ojämnt maktförhållande. Vi använde oss här av ett intensitetsurval och valde 

de förvarstagna som vi efter våra spontana samtal och observationer ansåg skulle ge oss mest 

information om de ämnen vi ville veta mer om. I intervjun med personalen var vi båda två, 

här ansåg vi att det inte fanns samma maktperspektiv att ta hänsyn till som i intervjuerna med 

de förvarstagna. Urvalet med intervjun för personalen var även det ett intensitetsurval där vi 

valde en ur personalen som hade arbetat tillräckligt länge för att kunna ge mycket 
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information. Intervjuerna skedde de två sista dagarna och samtliga intervjuer skedde på 

svenska.84 

 

Kodning och analys 
 

Innan vi gick in på förvaret läste vi Goffmans teorier om totala institutioner, när människor 

möts samt jaget och maskerna för att ha en teoretisk grund att stå på. Under dagarna har vi 

skrivit ner stödord vilket vi efteråt har skrivit ner som våra fältanteckningar. Första dagen var 

vi noga med vad Aspers kallar första intrycket, alltså att vi i stor detaljrikedom nedtecknade 

de första intrycken vi hade av förvaret, inte bara det vi såg utan även tankar, lukter och 

allmänna intryck. Vi gjorde så eftersom man inte ser mer av fältet än vad man gör första 

dagen.85 Varje kväll har vi sedan renskrivit fältanteckningarna samt tillsammans gått igenom 

dem för att hitta teman enligt marginalmetoden. Aspers menar att utgångspunkten för att 

hantera den empiriska nivån samt den teoretiska nivån kommer från Schütz tankar om första 

och andra ordningens konstruktioner.86 Vi praktiskt använt det genom att läsa igenom 

varandras utskrivna fältanteckningar samt gemensamt gå igenom dessa, här letade vi efter 

första ordningens konstruktioner, alltså begrepp och föreställningar som de förvarstagna och 

personalen själva använder sig av i aktivitet eller interaktion.87 Vi letade här efter första 

ordningens konstruktioner som liknade varandra och färgkodade dessa med 

överstrykningspennor i fältanteckningarna. Hade vi exempelvis ett stycke ur 

fältanteckningarna där förvarstagne inte hade något att göra markerade vi det med blått, 

uppstod det någon sorts konflikt eller liknande mellan förvarstagna eller mellan förvarstagen 

och personal markerade vi det med rött. Vi slog ihop dessa och använde oss av tematiska 

koder för att skapa andra ordningens konstruktioner. Andra ordningens konstruktioner är de 

konstruktioner som forskaren skapar, dessa är mer generella och teoretiska men ska vara 

kopplade till empirin och första ordningens konstruktioner.88  

Syftet med analysen är att generera en förklaring grundad i förståelse. Med detta impliceras 

att det finns stöd för teorin i det empiriska materialet.89 Vad gäller vår teoretiska grund bygger 

denna på Goffmans teorier om totala institutioner. I analysen av materialet använde vi oss en 

kombination av statisk analys samt idealtypsanalys. Statisk analys innebär att man studerar 

relationen mellan ett teoretiskt begrepp, eventuella olika kategorier och de koder som är 

kopplade till kategorierna. Som exempel så hade vi koder i första omgången såsom apati, 

vända på dygnet och oviktig bland våra fältanteckningar, med teorin som bakgrund kan man 

se dessa som tecken på rollförlust, vi har då statiskt analyserat relationen mellan det teoretiska 

begreppet rollförlust samt de koder vi hade ur materialet. Här kunde vi se en relation och 

därför blev begreppet rollförlust därför en kod som skrevs ner i kodschemat.90 De koder som 

deduktivt utifrån Goffmans teorier genererats var rollförlust, kolonisering samt avslipnings 
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och programmeringsprocedur. Vad gäller idealtypsanalys letade vi här i materialet efter något 

som verkade typiskt för just förvaret. Här hade vi exempelvis koder från våra fältanteckningar 

som: kan inte påverka, göra vad de vill. Här kunde vi se dessa som typiska för 

makt/maktlöshet vilket på det sättet blev en kod i kodschemat.91 De koder som induktivt 

genererades ur fältet var meningsfull sysselsättning, makt/maktlöshet samt vi och dem.  

Vi skrev sedan ner dessa nya koder och gav dem nya färger. Därefter gick vi igenom 

fältanteckningarna igen enligt vad Aspers beskriver som marginalmetoden och rad-för-rad 

kodning. Vi läste ett antal rader för att få ett hum om vad det handlade om, sedan gick vi 

tillbaka rad för rad och jämförde med det kodschema vi hade skapat, därefter markerade vi 

det som passade in i våra koder med den kodens färg.92 Kodningen menar Aspers ska ses 

som en del av analysen, kodschemat skapas i relation till teori och empiri, i vårt fall de 

deduktivt genererade koderna från Goffmans teorier och de empiriskt genererade koderna 

utifrån induktion av fältanteckningarna. Kodschemat har här gradvis växt fram mellan 

induktivt och deduktivt arbete. 93 Som Aspers påpekar sker analysen av materialet under 

arbetets gång och är inte något som sker vid ett stort tillfälle.94 Även om kodningsarbetet är 

en del av analysprocessen så ska senare materialet analyseras, detta sker lämpligtvis med 

återtagning, alltså att forskaren väljer ut koder för närmare analys. 95 Det kodschema vi gjorde 

uppfördes under veckan vi var inne på förvaret och skedde med start dag två. När vår vecka 

på förvaret var slut och vi skulle fortsätta att analysera materialet så letade vi återigen i 

materialet från vad som tidigare blivit färgkodat efter schemat. Syftet med denna del av 

analysen var inte att reproducera enskilda meningar eller första ordningens konstruktioner 

utan se hur dessa hänger samman. På så sätt kunde vi igen se relationerna mellan första 

ordningens konstruktioner, alltså det som aktörerna i fältet själva menar med andra 

ordningens konstruktioner dels våra induktivt genererade koder samt de deduktiva koderna 

från Goffman.96  

Etisk diskussion 
 

För att skydda de individer som deltar i studien finns fyra huvudkrav på forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Vad gäller 

informationskravet ska man ge de tänkta respondenterna information om studien, dess syfte 

och hur undersökningen kommer att genomföras i stora drag, för att undgå problemet att våra 

respondenter inte vet vad vi skulle göra gick vi in dagen innan vår första dag under ett möte 

och presenterade oss och vår studie, detta gjordes på svenska och engelska. De förvarstagna 

hade en del frågor angående studien och vi kände oss säkra på att de förstod vilka vi var och 

deras möjlighet att delta eller inte. Ett annat krav som finns är samtyckeskravet som innebär 

att de personer studien handlar om ska samtycka till att delta.97 Eftersom vi går in som kända 

forskare och inte under täckmantel har vi ett mindre problem etiskt. Dock är de förvarstagna 

inlåsta och kan därmed inte fullt ut välja att delta. Vi har under studiens gång hållit oss till de 
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allmänna utrymmen och informerat om under vilka tider vi var där. På så sätt kunde de som 

inte ville delta vara på sina rum och på så sätt inte delta. Vi har även varit noga med att 

respektera de personer som bett oss att gå ifrån ett rum eller om någon har bett om att få vara 

ifred.  

 

Personalen som arbetar inne på förvaret har även de deltagit i studien, här har vi på samma 

sätt tagit hänsyn, dock har personalen inte haft samma möjlighet att påverka sin medverkan 

då de måste sköta sina arbetsuppgifter och har inte samma möjlighet att låsa in sig, eftersom 

att deras arbetsplats är de allmänna utrymmena inne på förvaret. Vad gäller personalen har 

vi även där frågat dem om de vill ställa upp och prata. Konfidentialitetskravet handlar om att 

obehöriga ej ska ta del av känslig information eller persondata.98 Vi har gått in under studien 

med vår tjänstemannasekretess vilket skyddar deltagarna från känslig data eller 

personuppgifter kommit ut, eftersom vi har gått in på förvaret under vår 

tjänstemannasekretess har ingen separat sekretessförbindelse skrivits. Under analysprocessen 

av våra fältanteckningar har vi använt kodnamn för respondenterna som är tillräckligt 

allmänna så att det inte ska gå att identifiera personerna utifrån detta. Nyttjandekravet handlar 

om att det material som samlas in endast ska användas i studiens syfte, här kommer återigen 

vår tjänstemannasekretess in vilket gör att vi inte får lämna information om personer vidare 

till oberörda. Våra anteckningar där namn eller andra personuppgifter framgår har förstörts 

efter att det förts över till fältanteckningarna så att ingen obehörig får tag i dem. En annan 

del är att information som samlats in för forskning inte ska användas i beslut eller åtgärd som 

direkt påverkar den enskilde.99 Denna del hade i ett avseende kunnat bli problematiskt och vi 

kunde behöva frångå detta, skulle det vara så att en person skulle rymma från förvaret medan 

vi är där och vi senare träffar denna på exempelvis affären har vi som tjänstemän 

anmälningsplikt om avviken person. Nu skedde inte det under den tiden vi var inne på 

förvaret så vi behöver inte oroa oss för det. Eftersom vi arbetar på Migrationsverket finns det 

en risk att vi stöter på de personer vi har träffat ifall de skulle bli släppta ur förvar. Då handlar 

det om att det varken ska ge personen fördel eller nackdel i sitt ärende hos oss att vi har träffat 

dem inne på förvaret. 

 

Resultat 

 
Vi kommer att redovisa studiens resultat i form av teman som syftar till att förstå hur de 

förvarstagna och personalen känner och agerar utifrån den situation som de befinner sig i. Vi 

kommer att ta upp två huvudteman: Att vara förvarstagen och Relationen mellan personal 

och förvarstagen. Dessa har vi brutit ner till underteman. Underteman till Att vara 

förvarstagen handlar om avslipnings och programmeringsprocedurer, hur man fyller dagen 

och meningsfull sysselsättning. Undertema till Relationen mellan personal och förvarstagen 

är vi och dem samt maktaspekten.   
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Att vara förvarstagen 

Avslipnings och programmeringsprocedurer 
 

Den första tanken som slog oss när vi kom in på förvaret är tystnaden som finns där. Det rör 

sig folk men detta är mest personal som sköter sina göromål. En annan sak som låter är 

hantverkare som håller på att bygga om i datarummet. Klockan är halv tio på morgonen och 

personalen verkar ha fullt upp att göra. Vi släpps in av en personal, det är en sluss med två 

dörrar där man inte kan öppna dörr nummer två innan dörr nummer ett är stängd. Den ena 

dörren har ett lås som öppnas med kort och kod och den andra dörren öppnas med nyckel. 

Nyckeln hänger i en kedja fastsatt i personalens byxor.  

Man kommer in i en korridor, små skyltar av trä hänger på dörrarna, det står saker som 

Gula rummet, intag, kontor och WC på skyltarna. Skyltarna är målade i starka färger och 

känns lite som de välkommen skyltarna som man brukar köpa på marknader. Det finns 

även ett Gym där som ser nytt och fräscht ut. På dörren till gymmet står en lapp med 

öppettider 8-24.100 

Det finns ett pingisrum, målarrum, en rastgård, tv-rum och datarum i den här delen av 

lokalen. Denna avdelning av förvaret är rum där det erbjuds aktiviteter eller kontorsrum. Inga 

av de förvarstagna har sina sovrum i denna del. Alla rum är låsta förutom datarummet och 

matsalen. Några av personalen sitter på kontor och har dörren öppen. Från denna del av 

förvaret kan man gå ut till en rastgård. Rastgården är omgiven av väggar och ett inåtlutande 

galler finns högst upp. Runt om finns lampor. Det finns en liten kur på gården med fyra 

halvklädda väggar och ett tak. Det finns även en basketkorg och en liten gräsmatta. Vi får 

senare höra att man brukar sätta upp volleyboll nät på sommaren så att de förvarstagna kan 

spela volleyboll.  

För att man ska kunna hålla säkerheten på hög nivå och därigenom minimera incidenter krävs 

ett regelverk som fungerar samtidigt som man måste få de förvarstagna att acceptera dessa 

regler. Ett sätt att göra detta är att visa direkt när en förvarstagen kommer till förvaret vad det 

är för regler som gäller samtidigt som man tar ifrån de förvarstagna vissa rättigheter. Några 

av dessa frihetsinskränkningar är att man inte får ha kvar vissa av ens tillhörigheter eller att 

man inte får röra sig hur som helst. Redan när en förvarstagen anländer till förvaret börjar en 

viss form av avslipngingsprocedur. Vi fick vara med när en förvarstagen anlände och fick se 

hur det går till när man tar emot en ny. När man anländer kommer man utifrån in till ett rum 

som kallas för intaget. Det är ofta, och även denna gång, polisens transporttjänst kommer 

med den förvarstagne. När de har överlämnat personen och lämnat byggnaden tar förvarets 

personal över. Personalen började med att presentera sig och frågade om den förvarstagne 

visste varför han var där. Personalen var även noga med att tala om vad de gjorde och varför. 

Det var två personal, en kvinna och en man. Den nyanlände fick inte ta sina personliga 

ägodelar direkt utan väskorna ställdes vid sidan om för att kunna genomsökas av personal. 

Den ena personalen pratade med den förvarstagne och den andre undersökte alla väskor och 

tillhörigheter som han hade med sig. Den personal som pratade hade ett protokoll som han 

följde där standardfrågor togs upp. Frågorna var väldigt personliga så som om den 
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förvarstagne haft suicidtankar, eller försökt att ta livet av sig. De fortsatte att prata med 

honom och frågade vad han hade i väskorna. 

Jag vet inte, det är min flickvän som har packat. Jag var kallad till möte hos polisen och 

då höll de mig kvar. Jag fick ringa till min flickvän och säga till att hon skulle packa till 

mig.101 

Personalen förklarar vilka saker han inte får ha med sig in: mobiltelefon som har kamera, 

vassa saker såsom sax, nycklar, rakhyvlar och tändare är några av de saker som inte får tas 

in i lokalerna.  

När personalen börjar att genomsöka hans packning märker jag hur han börjar vrida på sig 

i stolen, han verkar vilja resa sig upp för att hjälpa till men blir tillsagd att sitta kvar. Jag 

uppfattar det som om han tycker situationen är obekväm.102 

Vissa saker kan han få låsa in för att hämta ut när det ska användas, exempelvis rakhyvel. 

Andra saker får man tillbaka när man lämnar förvaret. Innan den förvarstagne får gå in i 

lokalen gör man en kroppsvisitation av honom. Den här proceduren går alla som kommer till 

förvaret igenom.  

Senare berättade personalen för oss att deras bemötande handlar om att man ska respektera 

de förvarstagna. Situationen är i det här läget väldigt speciell där man ska visitera allt som de 

har med sig samt de själva. Det betyder att den första tiden som man träffar de förvarstagna 

är väldigt viktigt att det sker på ett respektfullt sätt. Personalen är medvetna om att man på 

ett sätt förnedrar de som kommer in. Samtidigt är det självklart att man inte ska låta saker 

som är förbjudna komma in i lokalerna. När vi pratar med personalen vad de har för riktlinjer 

när de tar emot nya som kommer svarar de att man måste se till att möta de förvarstagna där 

de själva är.  

Kommer det någon och är väldigt ledsen får vi försöka att lugna och förklara vad de gör 

här. I dessa fall kanske man inte ger så mycket information. Är det lugnt kan man försöka 

att ge så mycket information som möjligt. Det viktigaste är att de förstår vart de har 

kommit och varför.103 

När alla tillhörigheter är visiterade tar en av personalen med sig den förvarstagne och visar 

runt i lokalerna samt tilldelar den förvarstagne ett rum och säng. Han får också en korg 

innehållande täcke, kudde, lakanhanduk, tandborste och tandkräm. Den andra personalen tar 

reda på de saker som man har omhändertagit samt skriver in personen i datasystemet. Varje 

förvarstagen bor i rum som är numrerade samt att varje säng i rummet är numrerad. 

Personalen skriver in de förvarstagna i rummen och i vilken säng de har, exempelvis 1:2 det 

vill säga rum ett i säng nummer två. Den förvarstagna får på så sätt här en form av 

identitetsnummer.  

Denna avslipningsprocess fortsätter sen i matsituationerna. Vid maten delas maten ut till de 

förvarstagna, vi får reda på att det är för maten ska räcka till alla. När de förvarstagna kommer 

till matsalen får de stå i ett led för att få maten utdelad. Potatis och sallad får man ta själv då 

det brukar finnas mycket av den varan. Om man vill ha mer mat får man vänta till alla har 

ätit för att se om det finns mat över. Här märker vi att det kan komma kommentarer från de 
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förvarstagna som vill ha mer mat än vad som delas ut. Vid ett tillfälle blir en förvarstagen 

nekad att ta mer mat då alla inte hade fått mat än. Personalen förklarar: 

Han får vänta till alla som ska äta har varit nere sen kan han få om det finns mat kvar. Han 

kan ta mer potatis eller sallad så länge.104 

Maten står framme i en halvtimme sen plockas den bort. Detta betyder att om man vill ha 

mer mat får man sitta kvar i matsalen och vänta till halvtimmen har gått sen kan man ta mer 

mat, om det finns kvar. Det kan synas som naturligt att alla ska ha möjlighet att få mat, dock 

kan man se det som ett intrång att man ska behöva vänta för att se om det blir något kvar. Det 

kan även kännas som ett intrång att vara så begränsad i den tiden som man har möjlighet att 

äta på. Alla dessa rutiner programmerar de förvarstagna och slipar av en del av identiteten.  

Många av de rutiner som finns på förvaret handlar om att hålla en hög säkerhetsnivå inne i 

lokalerna. Det handlar om att man ska se till att inga otillåtna saker kommer in i lokalerna 

och att de som vistas där ska känna sig trygga. För att säkerställa detta har man en rad rutiner, 

en av rutinerna är att undersöka alla föremål som kommer in. Det innebär att till exempel ett 

brev som inte enbart innehåller ett papper som kommer till en förvarstagen får inte öppnas 

om inte en personal är med och ser vad det innehåller. En annan rutin är visitationer som görs 

i de förvarstagnas rum flera gånger om dagen. Personalen går in i rummen, där de 

förvarstagna kan ligga och sova, för att undersöka att ingen åverkan på rummen har skett, vi 

fick vara med under ett sådant tillfälle.  

Personalen knackade på dörren till rummet där de förvarstagna bor och går sedan in. De 

tittar runt i rummet, speciellt vid fönstret där de också känner och rycker i fönstret för att 

titta så att ingen har försökt att såga sig ut. De kollar även allmänna utrymmen. Denna 

visitation tar ca 15 min.105 

Även om personalen knackar på dörren för att få tillträde till rummet är det i egentlig 

mening ingenting som de tar hänsyn till eftersom personalen går in oavsett om de 

har fått godkännande av den förvarstagne eller inte. Det är en del av den dagliga 

rutinen som ska följas och avslipningsproceduren fortsätter därför här. Den 

förvarstagne blir inte bara visiterad när de kommer till förvaret utan dagligen under 

hela vistelsen.  

Hur de förvarstagna fyller dagen och meningsfull sysselsättning 
 

Andra dagen kommer vi in på förvaret vid lunch. Efter lunchen försvinner de flesta 

förvarstagna in på sina rum. Några av de som är kvar går och sätter sig framför datorerna 

eller tv-spelen. I alla andra rum är det tomt och det är ingen ute på rastgården. Man ser att 

man har försökt att inreda på ett så hemtrevligt sätt som möjligt. Det är rent och snyggt. I 

matsalen finns det kaffe och te att fritt tillgå under dagen.  

När vi pratar med en man, vi kallar honom för Pastorn eftersom han presenterar sig som det, 

förklarar han hur svårt det är att få tiden att gå. Att det inte finns något att göra. Pastorn pratar 

engelska som modersmål vilket gör att vi enkelt kan förstå varandra. 
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När de tidigare gjorde om här fick jag vara med och måla, det var kul. Man vill ju känna 

att man gör någon nytta och inte bara sitter av tiden. Jag är van att göra saker hela tiden, 

här blir man mer passiv.106 

Han pratar om att han var aktiv ute i samhället och hade många vänner som han hjälpte. Det 

som man fyller dagarna med är tankar om vad som ska hända och hur framtiden kommer att 

bli. Han har ingenting kvar i hemlandet och har varit därifrån sen 2009. Han berättar vidare 

att han har levt gömd i Sverige i några år, men förra året hade polisen hittat honom och satt 

honom i förvar.  

Jag har ju inte begått något brott så jag förstår inte varför jag måste vara instängd som en 

brottsling. Man tänker så mycket när man sitter så här. Man behöver medicin för att kunna 

sova.107 

Just känslan av att inte veta vad som ska hända i kombination med brist på sysselsättning gör 

att man psykiskt mår väldigt dåligt. Tankar är det som rör sig i huvudet när man är vaken. En 

annan man, som vi kallar för JF då det är hans initialer, pratar med oss, även han pratar 

engelska flytande, och förklarar att det som han kan syssla med på dagarna är att sitta framför 

datorn och titta på Youtube klipp samt att sitta på Skype. Han anser att det är den enda kontakt 

som han har med yttervärlden. Han har ingen familj så han får inte besök som andra kan få. 

Han uttrycker inte bara förvaret som ett fängelse utan även själva processen som han har gått 

igenom är ett fängelse.  

Jag har varit här i 10 år nu och vill ju gifta mig och skaffa familj och ett riktigt liv. Men 

processen har ju gjort att jag aldrig har kunnat stadga mig. Jag har ju inget att ge till en 

kvinna. Så dessa år som jag har varit här känns bortkastade.108 

Han beskriver hur folk som sitter vid datorerna inte har en själ där, de tittar för att ha något 

att göra. Det finns inget hjärta i tittandet, säger han, det är inget speciellt som man tittar på 

utan det kan vara vad som helst. I datarummet sitter också en ung tjej, vi kommer 

fortsättningsvis att kalla henne för tjejen. Vid första anblicken kan hon tas för ett barn. Hon 

berättar att hon gick i skola och bodde på ett ungdomsboende när hon togs i förvar. Hon har 

varit i Sverige i fyra år och pratar flytande svenska, hon säger att hon oftast är vaken hela 

nätterna och sover hela dagarna. Hon längtar efter de som bor på hennes boende, de är min 

familj, säger hon.  

Det är svårt att vara utan sin familj, nu är personalen på boendet min familj. De kommer 

och hälsar på ibland men det är långt för dem att åka. Men de har inte varit här på ett tag, 

jag ville inte att de skulle komma för det var så så jobbigt när de åkte härifrån. Men nu 

kommer dem på måndag. Personalen här är snälla, vissa pratar jag med lite mer än andra. 

Jag får göra vad jag vill och de ifrågasätter inte vad jag gör, till exempel får jag sova hela 

dagarna utan att någon säger något.109 

Hon såg inte att det var negativt att sova hela dagen utan hon såg det istället som att hon fick 

göra något som egentligen var förbjudet i hennes vardag. Hon berättar att när hon först kom 

till förvaret satt hon mest på sitt rum men nu är hon ute och har börjat prata med de andra 

förvarstagna.  
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På förvaret har man nyligen anställt en OS-handläggare vilket står för organiserad 

sysselsättning. Hon ska vara en form av idéspruta gällande sysselsättning. Hon uttrycker att 

det är svårt att hitta aktiviteter som är populära.  

De flesta sover hela dagarna och jag jobbar dagtid. Jag brukar fråga om de vill spela spel 

eller pingis, ibland sitter jag bara och pratar med dem. Vi sitter i matsalen och pratar, hon 

och jag medans vi dricker en kopp kaffe. Det är bara vi som befinner oss där, de 

förvarstagna sover eller är vid datorerna. Man kan försöka att anordna attraktiva aktiviteter 

tidigt på dagen så kanske man kan få de förvarstagna att gå upp på dagen istället för att 

sova, säger hon.110 

Hon förklarar att hon inte har dragit igång något stort projekt än och att de är svårt med 

aktiviteter med tanke på de begränsningar som finns på förvaret. Hon menar att det skulle 

vara roligt att kunna göra någon matgrupp så att de kan få laga mat med de som vill, men att 

det inte går eftersom de förvarstagna inte får vistas i köket på grund av säkerhetsrisk. Vidare 

förklarar hon att det också handlar om ekonomi då hon skulle vilja göra vissa inköp.  

Just bristen på sysselsättning gör att de förvarstagna tenderar att sova så mycket som möjligt 

på dagarna och vara vakna på nätterna. Enligt den handledaren som ska ha ansvar för den 

organiserade sysselsättningen är svårigheten att hitta aktiviteter som de förvarstagna skulle 

medverka i. Skillnaden som är mellan fängelse och förvar är att ett fängelse har ett syfte att 

se till att personerna som vistas där ska dels sitta av sitt straff samt att de ska förberedas till 

att komma tillbaka till samhället och förhoppningsvis ett arbete. De som sitter i förvar ska 

oftast verkställas till ett annat land och befinner sig på förvaret för att de ska vara tillgängliga 

för myndigheterna. Med den aspekten försvåras möjligheten att göra de förvarstagna 

motiverade att sysselsätta sig med något istället för att sova bort hela dagarna. Vid samtal 

med försvarschefen förklarar han att det har blivit ett större säkerhetstänk på förvaren nu.  

Vi trycker mer på säkerheten, förut fanns det till exempel ett biljardbord på varje avdelning 

men det kunde vi inte ha kvar på grund av säkerhetsrisk. Man tänker mer i ett säkerhetstänk 

som påminner om fängelsehållet än vad man hade förut.111 

De dagar när vi har kommit in tidigt på morgonen har det knappt varit några förvarstagna 

uppe. När vi frågar personalen om anledningen förklarar de att de flest sover och att några 

gick och lade sig när personalen kom på morgonen klockan sju. Det verkar som om 

människor som vistas på förvaret tenderar att vända på dygnet.  

Vi har pratat med en personal som säger att man funderar på att anordna attraktiva 

aktiviteter tidigt på dagen för att motivera de förvarstagna att gå upp tidigt.112  

För att kunna möta fler människor på förvaret gick vi in dit en kväll istället. Vi kom dit till 

middagen och genast såg man skillnad på antal förvarstagna. Nästan alla kom ner för att äta. 

Det var, för de flesta, deras första mål mat för dagen.  

Vid maten sitter de förvarstagna i grupper vid de olika borden. Det är blandat med 

språkgrupper, arabtalande för sig och engelsktalande för sig. Det är mest arabtalande som 

vistas på förvaret och detta gör att de sitter vid flera bord. Det man märker är att de delar 
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upp sig i åldersgrupper. De yngre som hörs mer finns vid ett bord och de som är äldre 

sitter vid ett annat bord. 113 

I övrigt ser rutinerna ut ungefär som vid lunchen men det man märker är att efter maten går 

flera upp och gör sig iordning. Det lägger sig en doft av rakvatten och parfym på hela 

avdelningen. Det känns som om hela förvaret har vaknat. Det man nu märker är att det rör 

sig folk mer i korridorerna, personalen har fullt upp att hjälpa de förvarstagna med att hämta 

rakhyvlar, tvättmedel svara på frågor m.m. trots detta kan man inte se att det är någon större 

aktivitet mer än att fler är vakna. I hög grad står fortfarande pingisrum och gym oanvända 

men det är fler personer vid datorerna eller vid tv-spelen. 

Trots att vi kommer senare är det inte så många fler som rör sig i lokalerna. Det verkar 

som om de är kvar på sina rum. Lite mer sorl hörs men annars så är det ungefär som 

tidigare.114  

Det ska finnas möjlighet till utevistelse minst en timme om dagen men på grund av 

säkerhetsrisk får man inte vara ute när det är mörkt. Det gör att under den mörka perioden på 

året är det många som inte är ute alls under hela dagarna. De som är uppe på dagarna går ut 

och röker på rastgården men så fort det blir mörkt hänvisas rökarna till ett rökrum. De 

aktiviteterna som fortsätter på kvällen är ungefär lika som de som var på dagen fast i större 

utsträckning. De förvarstagna sitter framför datorerna, vid tv-apparaterna eller sitter och 

pratar med varandra under tiden som de dricker kaffe eller te.  

Det vi har märkt är att det är svårt att definiera vad som skulle vara en meningsfull 

sysselsättning för de som är förvarstagna. Vad skulle kännas som meningsfullt om man inte 

vet vad det är som väntar när man kommer ut från förvaret? Av de som vi pratade med märks 

det att man saknar sysselsättning samtidigt som det är svårt att tala om vad det är som man 

vill ha. Fokus handlar ofta om hälsa och om att man vill träffa läkare. Bristen på meningsfull 

sysselsättning vänds till att man mår dåligt och att man då behöver träffa läkare. Den personal 

som är anställd för att vara idéspruta gällande sysselsättning är relativt nyanställd. Hon menar 

att hon inte har försökt sätta igång något stort än men att hon funderar på att hitta på något.  

Det finns ett målarrum, som vi kallar det. Där är det tomt nu och ingen använder sig av 

det rummet. Jag funderar på att köpa in målarmaterial och andra pysselsaker så man kan 

göra något här. Det skulle vara roligt att gå in i köket och t ex baka men det får man ju inte 

på grund av säkerheten.115 

Man kan förstå att det inte kan vara lätt att hitta på sysselsättning som ska passa in i både de 

förvarstagnas intressen samt att de ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Det är inte heller 

lätt att motivera de förvarstagna i sysselsättning då deras fokus oftast ligger på att man inte 

får stanna i Sverige och hur man ska göra när man kommer tillbaka till sitt hemland. Samma 

uppfattning har vi när man pratar med chefen som inte vet riktigt hur man ska göra för att 

motivera de förvarstagna att göra något meningsfullt på deras vakna tid. Några förvarstagna 

pratar om att de vill studera. Den unga tjejen läste till exempel på gymnasiet innan hon blev 

förvarstagen och ville gärna fortsätta med studierna men är i behov av handledning. Andra 

uttrycker att de skulle vilja studera svenska.  
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Innan jag kom till förvaret läste jag svenska och jag vill läsa mer svenska. Jag kommer att 

komma tillbaka till Sverige för jag har min fru här. Därför skulle det vara bra om jag kunde 

fortsätta lära mig svenska. Annars skulle man ju kunna få lära sig engelska här och matte, 

det har man ju alltid nytta av.116 

Fråga om utbildning har kommit upp vid flera tillfällen men frågan är om det är genomförbart 

på förvaret. Just kombinationen att hitta på meningsfull sysselsättning som dessutom kan 

genomföras på förvaret verkar vara den svåra biten. De människorna som vistas där ska ju 

inte vara kvar i landet och har ofta sitt fokus på den frågan.  En ung man som vi kallar 

Nordafrikanen, talar om hur han har varit i Sverige i 3 år och innan dess for han runt i Europa.  

Jag har ingen familj i hemlandet. Jag hade min farmor men hon hade inte råd att ha mig 

kvar. Jag har rest runt i Europa och hållit på med mycket droger. Jag skulle nog fortsätta 

med det om jag kom ut från förvaret. Jag vill gå i skola och trodde att Sverige kunde bli 

ett land som jag skulle kunna leva i. Jag vill inte lära mig svenska längre för jag får inte 

vara kvar här men jag skulle vilja lära mig engelska som jag kan ha nytta av i flera 

länder.117 

Det som märks är att det finns ett stort intresse för att få någon form av undervisning. Kanske 

de förvarstagna kan se det som den sista utvägen att få ta tillvara något gott från Sverige. 

Någon har endast efterfrågat läroböcker för att ha möjlighet att studera på egen hand. Det kan 

sägas att det som kan var svårt för allas räkning, både personal och förvarstagna är vilken 

form av sysselsättning som kan vara meningsfullt både med tanke på ärendets beskaffenhet 

och vad som skulle vara meningsfullt för de förvarstagna. Kan det till och med vara så att 

med en meningsfull sysselsättning skulle ett återvändande kännas mer meningsfullt. Att man 

har något som man kan ta med sig i lärdom för att kunna ha nytta av vad som än kommer att 

hända.  

Det finns förvarstagna som har idéer om vad de vill göra men när man frågar om de har lagt 

fram förslaget visar det sig att ingen har sagt något till de anställda. Den sysselsättning som 

de flesta håller på med är att sitta framför datorerna. Den vecka som vi spenderade på förvaret 

gjorde man om i datarummet. Det finns ungefär 20 datorer i ett rum och man skulle sätta upp 

bänkar längs väggarna så att man både kan stå framför datorerna eller sitta på barstolar.  

Det enda som jag gör på dagarna är att sitta framför datorn men nu gör de om så det 

kommer inte bli bra. Man kommer inte att sitta på sköna stolar så man kommer inte att 

sitta så länge.118 

När vi ser och hör hur de gör om i datarummet frågar vi personalen varför man gör om. 

Ja vi ska ha upp allt mot väggarna så det blir lättare att städa sen ska det ju inte vara så 

skönt att sitta framför datorerna. De ska ju göra annat än att sitta framför datorn.119 

Vår fundering blir då vad ska de förvarstagna göra i stället för att sitta framför datorn? Kan 

man på förvaret erbjuda någon sysselsättning som skulle vara så pass attraktiv så man väljer 

den aktiviteten istället för att sova på dagarna. Många ser tiden på förvaret som förspilld tid 

och ser på tiden som en tid som måste avklaras. När vi pratade med en handläggare berättar 

hon att på ett annat förvar har man en speciell städdag där alla hjälps åt med att städa 
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gemensamma utrymmen. De som hjälper till med det får en liten belöning i form av extra 

fika. 

Vi upptäckte ganska snart att om vi ville träffa de förvarstagna skulle vi gå till datarummet. 

Där fanns alltid någon. Annars verkade det som om de var på sina rum.120 

 

Förvarstagnas förhållningssätt 
 

En man börjar prata med oss efter att ha iakttagit oss i några dagar. Han pratar bra svenska 

och förklarar att han varit i Sverige i flera år. Han sitter kvar och äter när de andra har lämnat 

bordet. Han säger att det är bra här på förvaret.   

Alla är jättesnälla här och maten är god. Det finns inget att klaga på gällande dessa saker. 

Det är bara en sak som kan göra en galen och det är fläktarna i rummen. De låter så mycket 

så man inte kan sova, jag har försökt med proppar men det fungerar inte. När man ska 

sova så funderar man mycket och det är svårt att somna detta gör att fläktarna hörs ännu 

mer och det blir omöjligt att sova. Det känns om om ljudet kryper in i hjärnan på en.121 

Just detta, att alla funderingar om hur ens situation ser ut nu samt funderingar på vad som 

kommer att hända gör att det kan vara svårt för de förvarstagna att somna och koppla av. 

Flera av de förvarstagna berättar att de inte kan sova utan sömnmedel eller lugnande. En 

förvarstagen säger att han har suttit i fängelse och att han tyckte att det var bättre eftersom 

där fick man arbeta och studera under tiden.  

Man gjorde något på dagarna och då slapp man tänka.122 

Den unga tjejen som vi tidigare har pratat med berättar att hon de första dagarna bara satt på 

sitt rum och ville inte göra någonting, hon drog sig undan. Efter några dagar så började hon 

gå ner till datasalen. Hon märkte då att de andra som var förvarstagna var omhändertagande 

mot henne.  

De trodde jag var yngre än vad jag är så de ville ta hand om mig. De tjatar på mig att jag 

ska äta och frågar hela tiden hur jag mår.123  

De trodde först att hon var yngre än vad hon är så de vill ta hand om henne lite extra, förklarar 

hon. Det finns tecken som tyder på att de förvarstagna försöker att värna och ta hand om 

varandra. Den första dagen som jag är på förvaret pratar jag med en ung man som vill prata 

om att det är svårt att komma till sjukvården. Han berättar om en kvinna som är äldre som 

har diabetes. Hon kan inte varken engelska eller svenska så han är orolig över henne då hon 

kanske skulle behöva komma till en läkare.124  

Många av de som vistas på förvaret idag pratar arabiska, engelska eller svenska. Det finns 

dock vissa uddaspråk och dessa personer blir väldigt isolerade på förvaret. En man som vi 

pratar med har inte någon från sin egen språkgrupp vilket gör att han ofta sitter själv, till och 

med äter själv. Han var tidigare en beslutsam man som hade tankar om framtiden med familj 
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och vänner. Mannens rollförlust blev väldigt stor när han hamnade på förvar. Han pratade 

flytande svenska men de andra förvarstagna pratar hellre med dem i sin egen språkgrupp. 

Det finns olika sätt hur de förvarstagna tar sig igenom den situation som de befinner sig i. De 

flesta nöjer sig med den tillvaron som de befinner sig i och blir på så sätt koloniserade, de 

finner sig i situationen. Det finns andra som kan använda sig av den omedgörliga linjen, man 

blir som en upprorsman. Det är dock så att de flesta vet var gränsen går och även om man 

inte nöjer sig med situationen vet man hur man ska uppföra sig så man inte råkar ut för några 

negativa sanktioner. Under den första dagen pratar vi med en man som vi kallar för Pastorn. 

Han är väldigt trevlig och har ett sätt som är typiskt för kolonisering. Han försöker att prata 

med alla de andra förvarstagna och de verkar även vara villiga att prata med honom. Vi 

märker det eftersom han sällan sitter ensam.  

Pastorn och en annan kille sitter uppe i tv-rummet och spelar tv-spel, det verkar vara FIFA 

eller nåt annat spel där man spelar fotboll. En annan man går förbi rummet, pastorn vinkar 

och säger: Hej hej! Den andra killen vänder sig om mot honom och säger Varför? Pastorn 

svarar då ”du kan ju alltid vara trevlig”. Den andra killen muttrar något liknande med att 

detta är ju ingen skola utan ett fängelse.125 

Man kunde tydligt känna här att Pastorn försökte att visa upp en bra och sofistikerad bild 

men att det inte alltid går hem hos alla dock var det här enda tillfället där vi märkte att någon 

annan visade dessa sidor till honom. 

När det är mat sitter de förvarstagna uppdelade i olika språkgrupper och i grupper där man 

tydligt kan se vad man tillhör för typ av förvarstagen. Vi lägger märke till en grupp yngre 

arabtalande som är lite snackigare än vad de andra är. 

Vid ett annat bord sitter en grupp äldre arabtalande de har tydligt tagit avstånd från stojet 

som de yngre håller på med och kan säga till dem att vara lite tysta. De yngre lugnar genast 

ner sig och en lugnare stämning infinner sig.126  

Även här ser man att det finns en viss maktordning mellan de förvarstagna. Vid ett annat bord 

sitter ett gäng med afrikaner de pratar inte så mycket med de andra utan håller ihop i sin 

grupp. Dock kan man se att de är lite tillbakadragna och gör inte mycket väsen av sig. En 

känsla är att den gruppen inte besitter lika stor makt som de arabtalande. 

När det är mat sitter man i språkgrupper. De som talar samma språk sitter vid samma bord. 

Trots att de grupperar sig i språkgrupper så talas det inte så mycket. Vi har kunnat se att de 

förvarstagna ömmar om varandra på ett sätt har vi ändå hört att de förvarstagna anser att de 

inte har direkt intresse av att bli kompis med några här eftersom man vet att man ska åka 

snart och då ska de flesta till olika ställen vid olika tillfällen. 

Relationen mellan personal förvarstagen 
 

Det finns stora skillnader i roller mellan förvarstagna och personal. Där personalen har 

övertaget i makt avseende. Man kan i mycket jämföra förvar med fängelse men till skillnad 

från fängelse har inte personalen någon form av vapen för att skydda sig. Det som man tydligt 

sätter fokus på är bemötandet - ett bra bemötande kan avstyra bråk. Personalen måste därför 
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skapa en miljö där de förvarstagna kan få ett förtroende mot personalen. Kommunikationen 

mellan de förvarstagna och personalen har en stor betydelse i det här avseendet. Vi har genom 

vårt deltagande på förvaret kommit nära både personal och förvarstagna där vi har fått 

respons för vad man känner gentemot varandra. 

Det märks tydligt att personalen är väldigt tydliga med att de vill möta de förvarstagne 

respektfullt och att det är viktigt för personalen att de förvarstagna får ha så mycket integritet 

som de kan ha. Det är ett ständigt överläggande mellan säkerhet och personlig integritet. 

Det vi har lagt märke till under de dagar vi har varit inne på förvaret är interaktionen, och 

ibland bristen på interaktion mellan förvarstagna och personal. Det är även stor skillnad 

mellan de förvarstagna och hur de interagerar eller väljer att inte interagera med de andra 

förvarstagna. När vi först kom in i förvaret var det på morgonen och inte så många 

förvarstagna var uppe. Personalen som arbetade satt på sina kontor eller höll på med andra 

arbetsuppgifter. Det märktes att personalen var fokuserade på de arbetsuppgifter som de var 

ålagda att göra. De förvarstagna som är vakna sitter framför datorerna och det är inte så 

mycket konversation mellan dem, man sitter framför varsin dator utan kontakt med de andra 

i rummet.  

Vi och dem 
 

Inne på stora kontoret häger en stor tavla där det är ritat med nummer namn, vem som har hand om ärendet, 

födelsetid, kvinna/man, namn på biträde, m.m. En rad för varje intagen. Det första som står på raden är 1:1, 

1:2, 2:1 och så vidare. När vi frågar vad dessa siffror betyder förklarar personalen att det är rumsnummer och 

sängnummer på de förvarstagna.127 

Vid varje skiftbyte har man en så kallad överlämning. Överlämningen innebär att det team 

som ska börja sitt pass får en redovisning av teamledaren om vad som har hänt och vad som 

ska hända. Man lämnar över uppgifter som ska utföras under passet och andra viktiga saker 

som behövs sägas. Man går igenom varje person som vistas på förvaret. Vid dessa 

överlämningar benämner man inte de förvarstagna vid namn utan vid det nummer som de är 

inskrivna på, det vill säga rums- och sängnummer, till exempel 3:2 eller 4:1. Även när man 

talar om de förvarstagna, personal emellan benämner man de vid dessa nummer. 

Användandet av dessa beteckningar på de förvarstagna kan synas bra då man vet vilken man 

talar om men samtidigt märker vi att personalen inte kan namnen på de som är förvarstagna. 

Det gör att de förvarstagna blir ett nummer i sammanhanget och inte en person. Det är dock 

oklart om de förvarstagna har uppfattat på vilket sätt de benämns av personalen. 

När de förvarstagna ska ut på rastgården, vilket de får göra när de vill i mån av tid, följer 

personal med ut på rastgården. Ofta handlar det om att de som går ut ska röka. Det vi ser är 

att även på rastgården hamnar man lätt i två läger. Personalen står på ett ställe och röker och 

de förvarstagna står på ett annat ställe. Vi ser att de förvarstagna passar på att prata med 

varandra. De som pratar med varandra är ofta de som talar samma språk.  

Vi hör också att de förvarstagna inte vill göra sig osams med personalen för man vet att det 

kan leda till att man placeras i häktet. En förvarstagen berättar om en kompis som satt på ett 
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annat förvar som blev irriterad då han inte fick kontakt med sjukvården och kastade en stol 

vilket ledde till att han fick hamna på häktet av säkerhetsskäl.  

Matsituationen är ett tillfälle när många människor samlas på samma ställe vid samma tid.  

Är inte maten till belåtenhet kan det skapa missnöjdhet och oreda bland de förvarstagna. 

Personalen har därför regler som de följer för att undvika att oreda eller incidenter ska hända.. 

Det kräver även att all personal följer reglerna så att det inte skapas goda och onda personal 

på avdelningen. Förutom de personal som visiterar rummen samlas de flesta andra i närheten 

av köket eller matsalen för att vara behjälpliga vid eventuella situationer som kan uppstå.  

En förvarstagen kommer fram till personalen och säger på engelska: Idag var maten bättre 

än igår. Personalen svarar: Jag vet, jag har klagat hos leverantören. Det var inte alls bra 

igår. Den förvartagne nöjer sig med svaret, verkar glad att få medhåll. Personalen vänder 

sig till oss och förklarar att han alltid smakar på maten för att kunna bemöta de 

förvarstagna på rätt sätt. Han förklarar att han alltid meddelar leverantören när inte maten 

är bra.128 

Personalen äter inte samma mat som de förvarstagna utan har matlådor med sig. Man har 

heller inte lunchrast utan man äter maten under arbetstid i de förvarstagnas matsal. Personalen 

äter när de förvarstagna är klara med sin lunch/middag. Personalen förklarar varför de inte 

äter tillsammans med de förvarstagna med att de inte anser att det känns rätt att sätta sig med 

sin egen matlåda när de förvarstagna är hänvisade till att äta den mat som serveras. När 

personalen börjar sätta sig för att äta sin lunch märker vi att de förvarstagna lämnar matsalen, 

precis som om de inte vill störa. När personalen har ätit kan alla gå ut och röka. Rastgården 

är nämligen stängd mellan 12-13. Återigen ser vi att man placerar sig i grupper med personal 

på ett håll och förvarstagna på ett annat.  

Vi kunde märka att de förvarstagna och personalen har olika syn på vad som är interaktion 

eller inte. De förvarstagna talar om ensamhet, bristen på sysselsättning och att man känner 

att man inte blir lyssnad på. När vi pratar med personalen har de en annan uppfattning och 

olika uppfattningar mellan personalen i sig. Vid fråga till en anställd om hur han anser att 

interaktionen är svarar han:  

Det flyter på bra, det är inte någon förvarstagen som är direkt på någon i personalen. Visst 

kan de svära eller så men det handlar mest om frustration.129 

Samma personal pratar om hur han kommer från kriminalvården och i jämförelse med det så 

är förvaret annorlunda.  

Det är individuellt beroende på vilka som vistas härinne. Just nu så är det många som är 

dömda som sitter här och då får man ha fokus på säkerheten. Det finns inte så mycket som 

skiljer förvaret mot kriminalvården förutom uniformerna på personalen. Men nu pratar 

man om att man ska införa det här också. Det finns både positivt och negativt med det, det 

kan skapa läger, vi mot dem. Det positiva är att man då snabbt kan se vilka som är personal 

och vilka som är förvarstagna och att det inger respekt att ha uniform.130 

Denna personal hade fokus på säkerhet och incidenter. När vi pratade om vilken kontakt de 

hade med de förvarstagna var, för dennes del, helt lagt på säkerhet. Han säger själv att det är 
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negativt att det kan skapa läger om personalen skulle ha uniformer på sig samtidigt som han 

bekräftar detta vi och dem genom att han vill se tydligt vilka som är personal, alltså vi. 

Den unga tjejen som vi pratat med tidigare vill ha mer kontakt med personal men förklarar 

att hon inte vill störa och att de ser så upptagna ut jämt. Hon beskriver att det finns en personal 

som hon har pratat med mer än andra och det har varit på natten när hon inte har kunnat sova. 

Men hon uppfattar det som om de inte har tid med de förvarstagna under dagen. Hon skulle 

vilja ha mer kontakt med personalen då hon har skoluppgifter som hon tycker är svåra men 

vågar inte riktigt fråga personalen om hjälp. När vi sen påtalar för personalen säger de att de 

gärna hjälper henne om de vet vad hon vill ha hjälp med. 

Jag kan gärna hjälpa henne. Det skulle vara roligt. Det är bara att hon frågar. Jag ska 

försöka prata med henne om det.131 

När vi pratar med en man, som talar svenska och ett udda språk, berättar han att han inte har 

många att prata med inne på förvaret. Han skulle önska att personalen kunde ta sig tid att 

prata med honom mer.  

Till exempel när personalen fikar och jag kanske sitter i matsalen, ensam, kan de ju sätta 

sig hos mig men det gör de inte utan de sätter sig vid ett eget bord. Jag pratar ju svenska 

men jag har inte många härinne som jag kan prata med då de flesta pratar arabiska.132 

Det vi har märkt är att det finns två viktiga punkter för de som är förvarstagna och det är mat 

och sjukvård. De förvarstagna upplever inte att de får den hjälp från sjukvården som de 

önskar. De säger att personalen inte lyssnar när de talar om att de behöver läkare. Ofta handlar 

det om sömnproblem eller andra psykiska problem. Man säger till men sen händer inget mer.  

Den här kvinnan till exempel har diabetes och mår dåligt. Hon kan inte språket och vi har 

försökt att prata med personalen om att hon behöver träffa läkare men hon får inte det.133 

Personalen pratar om att det är svårt att få tider till sjukvården och att de får kontakta dem 

flera gånger innan de får tider. Tidigare hade man en sjuksköterska som kom till förvaret men 

så är det inte längre. Personalen berättar att det finns många förvarstagna som mår dåligt, 

mest psykiskt och vill träffa sjukvården men att det är svårt för personalen att få till det. När 

man ska ta en förvarstagen till sjukvården måste man vara två personal som åker, man får 

inte åka själv med förvarstagen. Dessutom ska man ha tillräckligt med personal kvar. Besök 

hos läkare eller vårdcentralen måste oftast planeras och kan inte ske direkt. De förvarstagna 

känner att de inte får den hjälp de behöver och personalen känner att de inte kan påverka 

tiderna på sjukvården vilket skapar frustration hos både de förvarstagna och personal. De 

förvarstagna har flera gånger berättat för oss att personalen inte hjälper dem till sjukvården.  

Två killar kommer och sätter sig hos oss och säger att de mår dåligt och skulle behöva 

träffa läkare. ”Det är bättre för er svenskar säger dem, ni får hjälp hela tiden”. Vi säger då 

att det inte är lätt för oss heller att få tider hos läkare134. Vid ett annat tillfälle säger några 

förvarstagna att de tycker personalen borde jobba mer med att försöka hjälpa dem. ”De 

sitter bara och dricker kaffe”135 
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Man kan tydligt se vilka olika syn man har på vad personalen sysslar med. När vi kom in i 

lokalerna uppfattade vi att personalen var upptagna med handläggning av ärenden. Man 

svarade i telefonen, tog hand om post och skrev i datorerna. När vi pratade med de 

förvarstagna pratar de mer om att personalen sitter på kontoren och inte gör någonting, bara 

pratar med varandra.  

Den största personaltätheten finns under dagtid, då de flesta förvarstagna sover. Det är 

naturligt i den bemärkelsen att det är personalkrävande med de administrativa uppgifterna 

som ska göras samtidigt som det ska tas emot besök av biträden och polis mm vilket inte kan 

ske under nattetid. En anställd beskriver interaktionen under dagtid blir mest att man hejar i 

korridorerna på de förvarstagna och man får passa på att prata med dem under förflyttningar, 

exempelvis när man ska hjälpa dem i tvättstugan, dela ut medicin m.m. På kvällarna och 

nätterna, förklarar hon är det annorlunda då det är fler förvarstagna uppe och man inte har 

lika mycket administrativt att göra. Här, menar personalen att det finns möjlighet till samtal 

och annan interaktion mellan de förvarstagna och personal. Hon beskriver att hon sitter och 

pratar med de förvarstagna och att de kan spela spel eller annat tillsammans.  

Det är viktigt att man bygger relationer med de förvarstagna så att de kan lita på en så pass 

att de ska komma när de mår dåligt eller tala om ifall någon annan mår dåligt detta 

förebygger incidenter.136 

Personalen på förvaret arbetar i olika team och hon berättar vidare att det är väldigt stor 

skillnad mellan teamen. Vissa team försöker att aktivera sig väldigt mycket med de 

förvarstagna, spela pingis eller andra spel. Andra team har ingen interaktion mellan personal 

och förvarstagen. En förvarstagen beskriver interaktionen som väldigt olika beroende på 

vilka det är som arbetar. Där den förvarstagne pratar om hur svårt det är att få vissa personal 

att lyssna.  

En del som jobbar pratar jättemycket med oss men andra sitter bara framför datorerna på 

kontoret.137 

Den kvinnliga personalen som vi pratat med beskriver vikten av att bygga relation samtidigt 

som de olika rollerna som personal och kompis inte får bli otydliga. 

Men det är viktigt att man är professionell så att inte det blir missförstånd hur relationen 

ser ut. Det ska finnas gränser mellan förvarstagna och personal. Speciellt som kvinna är 

det viktigt att hela tiden ha i tanken att man är professionell så att det inte misstolkas, man 

får inte vara för mycket kompis.138 

Hon berättar att man ofta pratar om kvinnors opassande kompisförhållanden på utbildningar 

men att man sällan talar om männens kompisförhållanden som kan vara lika opassande.  

Det är ju ett lika stort problem men det pratar man inte lika mycket om som kvinnors 

opassande relationer. När jag var på kriminalvården så var det oftare att det smugglades 

in otillåtna saker av den manliga personalen än den kvinnliga.139 
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Uppfattningen är att man har koncentrerat osunda förhållanden till att vara kvinna-man 

förhållanden. Kanske det har med att göra från tidigare erfarenheter eller så kan det vara att 

man inte har tänkt på den andra aspekten.  

Vi har hört klagomål på maten, vilket är en stor fråga för de förvarstagna. De tycker att 

personalen ska äta av maten och kommenterar gärna att de inte vill göra det för att den inte 

är god. Vid frågor till personalen varför man inte äter av den mat som serveras till de 

förvarstagna får vi svar att det inte är tillåtet.  

Förr åt vi den mat som serveras, om det fanns något kvar. Men det är inte tillåtet. Så nu 

tar vi med oss matlådor. Förr kunde vi ibland hålla med om att maten var dålig och kunde 

klaga till leverantörerna men nu äter vi inte men vi meddelar om vi har fått åsikter om 

maten så att leverantörerna kan ändra mat.140 

Trots att vi har upplevt att maten är viktig kan man inte se att situationen när de förvarstagna 

äter är en speciell stund på dagen. De sitter vid borden och äter ofta ganska tyst för att sen så 

fort som möjligt lämna matsalen. Matsalen i sig är trevligt inredd och man märker att 

personalen försöker göra miljön så trevlig som möjligt.  

  

Maktaspekten 
 

Inom alla institutioner kan man se ett maktspel. Vid en låst institution som denna blir 

maktspelet tydligare. Personalen är de som innehar makten i form av nycklar och larm. Det 

är personalen som talar om reglerna och ser till att de följs. De förvarstagna kan ha mer eller 

mindre makt mellan varandra. Ofta handlar det om vilken språkgrupp som är den mest 

dominerande för tillfället.  

När vi har pratat med de förvarstagna talar de ofta om deras egen maktlöshet, inte bara i det 

faktum att de sitter i förvar utan även genom att de inte längre kan påverka vad som ska hända 

med dem. De sitter i förvar för att de ska verkställas och att de inte har samarbetat till detta. 

Nu kommer de att få återvända med tvång. De vet dock inte när eller hur det ska gå till. Det 

liv som de har haft under kanske flera år har nu bytts mot ett liv som inlåst och utan möjlighet 

att påverka sin situation. Det som är mest påtagligt är att man måste fråga om allting. Om 

någon personal kan följa med ut på rastgården för att de ska röka, om de kan få rakhyvel för 

att raka sig, om de kan få ta emot besök m.m. Det gör att de förvarstagna ser sig som att de 

är i fängelse.  

Jag har aldrig gjort något kriminellt men ändå så är jag inlåst. Den unga tjejen säger: De 

tror att jag kommer att gömma mig, men vart ska jag gömma mig någonstans? Jag har ju 

ingenstans at ta vägen. Därför sätter de mig i fängelse istället.141 

Vi kan tydligt se att de förvarstagna anser att man är i fängelse och har svårt att förstå 

skillnaden mellan förvar och fängelse. De förvarstagna  anser att de är inlåsta och därför är 

de i fängelse. En man talar om att han har sin fru i en annan del av Sverige så han kan inte 
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träffa henne så ofta som han skulle vilja. Han kan därför inte vara den man som han vill för 

henne. 

Att som personal arbeta på en låst institution kan handla om att man har en makt som man är 

omedveten om. Vid ett tillfälle, vid en matsituation, kommer en förvarstagen ner vid lunchen 

och vill lägga undan mat till sin den han delar rummet med. Detta kan tyckas vara en liten 

sak som inte ska kunna skapa problem. Dock var det inte så enkelt. Regler på förvaret säger 

att de förvarstagna får spara undan mat för att äta vid ett senare tillfälle men då ska man 

hämta maten själv och ställa in i ett kylskåp som finns för det ändamålet. Nu var det en annan 

som ville göra det vilket inte var enligt de regler som finns. Resultatet blev att förvarstagne 

fick gå upp och väcka han som ville ha mat sparad, som i sin tur fick gå ner och ställa undan 

mat själv för att sen gå upp och lägga sig igen. Att han inte fick ställa undan maten ledde till 

diskussion nere i matsalen. Personalen kommenterade med: 

Man har bara en tid att passa och då kan man göra detta det kan inte vara så svårt.142 

En diskussion började mellan personalen i köket och det märktes att alla inte var överens. 

Denna regel är ett sätt för personalen att kunna visa vilken makt man har och de som är 

förvarstagna har ingenting att sätta emot. Dock kan man se att personalen i det här fallet inte 

inser hur mycket makt de innehar.  

När vi talar om makt märker man att personalen har olika uppfattning på hur mycket makt 

man har. De har inte några batonger eller andra vapen för att försvara sig utan det som 

personalen har är ett larm som de bär på sig. Man anser i detta avseende att man inte har makt 

att göra så mycket om det är något som händer. Andra personal säger att de har väldigt mycket 

makt. 

Vi har ju nyckeln så vi kan ju gå härifrån, säger en personal och fortsätter, vi tänker nog 

inte på hur mycket makt vi egentligen har och vi tänker inte på det i det dagliga arbetet. 

Vi tycker att vi bara följer de lagar och regler som vi har och tänker nog inte egentligen 

på att vi utövar makt. Men de förvarstagna tror nog att vi har mer makt än vad vi har.143 

Att de förvarstagna tror att personalen har mer makt än vad de egentligen har är ett sätt att 

skapa en säker miljö. De förvarstagna kan ”hålla sig i skinnet” när de tror att personal kan 

utöva mer makt än vad de kan. Fakta är att en förvarstagen får reda på vid flera tillfällen att 

om man inte följer de regler som finns kan man hamna i häkte istället, och det vill inte några 

göra.  

Pastorn som vi pratade med den första dagen var vid dag två försvunnen. Vi fick reda på att 

han hade blivit hämtad av polis tidigare på morgonen för att han skulle åka till sitt hemland. 

Vi blev väldigt förvånade då vi inte hade hört något dagen innan.  

Vi visste om att han skulle åka men det var hemligt så vi fick inte berätta något för honom, 

så de kom och hämtade honom i morse.144 

I den här situationen hade personalen undanhållit information som den hade fått av 

polismyndigheten. Det var polisen som skulle se till att Pastorn återvände och hade gett 

instruktioner om att reseinformationen skulle hemlighållas. Makten som personalen har i det 
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här fallet är information som de inte i egentlig mening kan påverka. Samtidigt har Pastorn 

förlorat sin möjlighet till val eftersom han inte har någon information om sin egen framtid.  

Ett annat tillfälle där vi kan se ett maktutövande, åt båda håll, är under en förvarsförhandling 

som vi fick delta i, det var den sista dagen vi var på förvaret. Förhandlingen är med en person 

som har haft ett verkställbart utvisningsbeslut men har hållit sig gömd. Nu har beslutet 

preskriberats och mannen har sökt asyl på nytt. Under förhandlingen trycker handläggaren 

på det som den förvarstagne tidigare har uppgett för uppgifter och vad det är för uppgifter 

som han har ändrat. Under detta samtal lägger man över ansvaret på den förvarstagne att det 

är han som ska komma fram med bevis som styrker det som han har uppgett.  

Det är viktigt för dig att du bevisar vem du är och var du kommer ifrån. Vad kan du göra 

för att öka din trovärdighet i den här frågan? Kommer du att respektera ett nytt beslut även 

om det blir utvisning?145 

Under hela samtalet lägger handläggaren betoning på DU, att det är den förvarstagne som 

har ansvaret. Samtidigt försöker den förvarstagne att förhandla med sitt pass.  

Om jag ska lämna in mitt pass vill jag ha någon form av garanti.146 

Maktspelet fortsätter genom hela förvarsförhandlingen där personalen lägger över ansvaret 

på den förvarstagna och den förvarstagna inte ger några klara besked om någonting och vill 

samtidigt ha en garanti för ett frigivande eller ännu hellre en garanti för att kunna få stanna i 

Sverige. I slutändan är det ändå personalen som innehar makten i form av att besluta om 

fortsatt förvar eller inte. Personalen förklarar för oss senare att han avser att besluta om 

fortsatt förvar då den sökande inte hade svarat tillfredställande på de frågor som personalen 

hade ställt. 

All kontakt som ska ske med omvärlden måste ske med personalens vetskap. De förvarstagna 

måste tala om ifall de ska få besök och det är personalen som ser till att de kommer in. Det 

är till och med personalen som har makt att kontakta biträden m.m. vid ett tillfälle kommer 

en förvarstagen in på kontoret och vill att man ska vara honom behjälplig med att kontakta 

biträdet. Personalen berättar att man hade faxat biträdet för flera dagar sen men att man kan 

faxa igen.  

-Det är bättre om ni ringer eftersom de inte svarar när ni faxar. 

- Nej ringa åt dig gör jag inte men jag faxar.147 

 

I denna situation visas de förvarstagnas maktlöshet tydligt i det avseende att de inte ens har 

möjlighet att bestämma hur de ska få tag på biträden, om de inte klarar det på egen hand. En 

annan situation är när en förvarstagen som väntar på sin resa och är ivrig att åka tycker att 

det dröjer. Hans ärende handläggs av polismyndigheten och han tycker att han har fått vänta 

för länge på resan. Han frågar personalen om de fått reda på något nytt om hans resa men de 

svarar bara. 
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Sånt här tar tid, varken vi eller polisen vet när det blir av. Det hjälper inte att du frågar 

hela tiden, vi vet inte och polisen vet inte.148 

I det här fallet är egentligen både personalen och den förvarstagne maktlösa. Personalen 

förstår att det är påfrestande att vänta, när man har bestämt sig för att återvända samtidigt 

som de inte kan påverka situationen någonting. Den förvarstagne är helt i händerna på 

personalen på förvaret och polisen.  

Vi ett tillfälle när vi sitter i matsalen kommer en man in och håller telefon i den ena handen, 

han är upprörd och säger att han vill ta emot besök. Vi förstår att han har en kompis som är i 

närheten som vill besöka honom men en personal har nekat honom att ta emot besöket nu. 

Personalen talar om att hans besök kan komma klockan tre istället. 

-Du får ta emot besök klockan tre precis som jag sa till dig. 

-Fuck you, svarar mannen och lämnar rummet mycket arg.149 

 

Vi får då reda på att denna förvarstagne inte får ta emot besök själv utan en personal ska sitta 

med och bevaka besöket. Tydligen har den förvarstagne gjort något tidigare som föranleder 

denna situation. I utlänningslagen 11 kap 4 § styrs hur besöken ska gå till. Det står att 

förvarstagna ska i ha så stor möjlighet som praktiskt är att ta emot besök. Restriktioner i form 

av övervakade besök ska vara endast i undantagsfall och när säkerheten kräver det. Det 

innebär att den förvarstagne blir helt beroende på personalens möjlighet att närvara när de 

sak ha besök och det är en väldigt stor inskränkning på integriteten att behöva vara övervakad 

när man ska få besök av nära och kära. Vi får dock reda på att bevakade besök är väldigt 

ovanliga och sker endast i undantagsfall.  

Det som har genomsyrat alla våra samtal med de förvarstagna är bristen på vård och känslan 

av att personalen inte gör det som de förvarstagna ber om. Alla säger att personalen är snälla 

men det som verkar störa är att de inte får kontakt med sjukvården eller bristen på 

sysselsättning. När vi pratar med personalen får vi reda på att kontakt med vården tas dagligen 

men att det är jättesvårt att få tider. De förvarstagna har i denna fråga ingen makt att själva ta 

sig till sjukvården, de kan inte ens själva tala om vid telefonkontakt hur de egentligen mår 

utan måste först meddela personalen som sen ska beskriva för sjukvårdspersonalen. Man har 

då tappat all makt som man har kvar över ens egen kropp och som förvarstagen får du förlita 

dig på att personalen förmedlar det som den förvarstagne känner. Det här kräver att det finns 

förtroende mellan den förvarstagne och personalen. När vi pratar med de förvarstagna och 

frågar om det inte bara handlar om att det är svårt att få tider som gör att man inte kan komma 

till sjukvården tror de inte att det är problemet. 

Nej, nej det handlar om att personalen inte bryr sig.150 Vid ett tillfälle sitter vi i matsalen 

vid ett runt bord som står vid fönstret, det har blivit ett favoritord. Då kommer det flera 

förvarstagna och sätter sig med oss och pratar. De beskriver hur de uppfattar att de inte 

blir lyssnade på. Vi försöker få fram i vilket sammanhang och det handlar väl mest om 

maten och sjukvården. En ung kille pratar om att han vill ha nya tv-spel men det inhandlas 

inga. Några av de som sätter sig hos oss pratar engelska, en del svenska och andra arabiska 

som några översätter så vi förstår. Under tiden som detta skett har det samlats lite personal 
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i matsalen. De förvarstagnas diskussion slutar och efter en stund lämnar de matsalen, 

samtalet var slut.151 

När vi pratar om deras maktlösa situation sitter flera förvarstagna tillsammans med oss för 

att diskuterar. Klockan är så pass på dygnet att det ska vara ett skiftbyte bland personalen. 

De personalen som ska gå hem samlas i matsalen, där vi sitter. Vi märker då att de 

förvarstagna tystnar och vår diskussion slutar och några av de förvarstagna lämnar rummet.  

 

En sammanfattning av studiens resultat 
 

Under den vecka som vi vistades inne på förvaret fick vi uppleva olika sidor av verksamheten. 

Ganska snart kunde vi se att de förvarstagna hamnade i någon form av tristess när de vistades 

på förvaret. De vände på dygnet och den vakna tiden spenderades mest framför datorerna. En 

viss form av omhändertagande mellan de förvarstagna kunde vi se även om man var indelad 

i olika språkgrupper. Vi fick flera gånger höra att personalen var snäll och vänlig. Man hade 

ingenting emot personalen som sådant men samtidigt ansåg man att personalen inte hjälpte 

de förvarstagna i den mån som de ville. Framför allt handlade det om situationer när 

förvarstagna mår dåligt och vill ha läkarhjälp. Mycket av de förvarstagnas mående handlar 

om att de inte har möjlighet att påverka sin situation och att de är i händerna på myndigheter 

och personal på förvaret.  

Personalen var noga med att de skulle agera på ett professionellt sätt. De skulle bemöta de 

förvarstagna så att de minimerar risken för bråk och samtidigt hålla en distans till att vara 

vänlig men inte en kompis. Vara förstående men samtidigt arbeta för att de förvarstagna ska 

återvända. Vi upplevde dock att det verkar finnas en stor kommunikationsbrist mellan 

personalen och de förvarstagna. Personalen säger att de ger information men de förvarstagna 

uppfattar det inte på samma sätt. Vi har sett situationer där personalen ger en viss del av 

information men inte allt och där är lätt att det blir missförstånd. 

Förvaret är en omdiskuterad form av tvångsvård där man diskuterar om man ska låsa in 

människor som inte har begått några brott, vissa anser att det strider mot mänskliga 

rättigheter. Trotts detta är förvaret en institution som på bästa sätt försöker att ta bort 

fängelsekänslan och försöka göra verksamheten så lik en vardag som man kan med de 

förutsättningar som finns. 

Diskussion 

Problemformulering och syfte 
 

Syftet med uppsatsen var att förstå och beskriva hur det är att vara förvarstagen. Då båda vi 

som skriver har arbetat på förvaret, den ena som handläggare och teamledare, den andra som 

personaladministratör har man trott sig veta hur det är att vara förvarstagen. Efter studien kan 

vi dock se att vi har fått en annan förståelse av livet som förvarstagen. Vi tror även att vi har 

förklarat och gett läsaren en inblick hur situationen ser ut.  
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En av våra frågeställningar var: Hur ser det vardagliga livet ut på förvaret? Vi har i denna 

studie lyckats få en bra bild av det då vi har varit inne på förvaret och efter att ha deltagit och 

interagerat med de förvarstagna och personal fått en bild av hur livet där ser ut. Här visar vårt 

resultat att det vardagliga livet på förvaret präglas av en trisstress där förvarstagna vänder på 

dygnet och det saknas meningsfull sysselsättning. Man funderar mycket över sin situation 

och känner som förvarstagen en maktlöshet. Många av de förvarstagna som vi pratade med 

ansåg att de satt i ett fängelse. Det finns tydliga rutiner med mattider som ska följas och regler 

som säger vad man får och inte får ha vilket bygger på känslan av institutionalisering. Vi har 

dock i vårt resultat svårt att se vad som skulle uppfattas som meningsfull sysselsättning för 

de förvarstagna och vad som skulle kunna göra att tiden på förvaret inte känns som förverkad 

tid.  

Vår andra frågeställning var hur personalen och de förvarstagna interagerar med varandra. 

Här kunde vi tydligt se att det finns en viss distans mellan personalen och de förvarstagna där 

personalen är väldigt noggranna med att ha ett professionellt bemötande. Här fanns det dock 

skillnad mellan personalen och även mellan de team som arbetade medan vi var där. Vissa 

team och viss personal interagerar mer med de förvarstagna, de samtalar mer och även spelar 

pingis eller tv-spel med dem, medan andra inte gör det i samma utsträckning. Interaktionen 

mellan de förvarstagna varierade kraftigt under tiden vi var inne på förvaret där man tydligt 

kunde se att en person som försvann ändrade dynamiken bland de förvarstagna och skapade 

en annan stämning. Även i samtal med personal och förvarstagna framkommer att det är olika 

inne på förvaret beroende på vilka som för tillfället vistas där.  Gällande interaktionen kunde 

vi se att det finns ett maktförhållande som många i personalen inte var medvetna om eller 

tyckte sig ha. Man upprätthåller vissa regler som kan upplevas av de förvarstagna som 

onödiga och egentligen bara handlar om att visa att man kan göra vissa saker bara för att man 

är personal.   

Teoretisk förståelseram för studiens resultat 
 

För att förstå studiens resultat har vi främst använt oss av Goffmans teori om totala 

institutioner, men även tagit stöd av Goffmans andra teorier om jaget och maskerna samt när 

människor möts. Vad gäller teorierna som Goffman presenterar i när människor möts och 

jaget och maskerna handlar mycket om rollspel av vilket vi kan se att förvarstagna och 

personal använder sig av i sin tillvaro på förvaret. Vi kommer att diskutera resultatet utifrån 

totala institutioner med inslag av de andra teorierna.  

Totala institutioner 
 

Man kan tydligt se att förvaret är vad Goffman vill kalla en total institution, som beskrivs 

som en institution som symboliseras av hinder för socialt umgänge med världen utanför. Man 

kan jämföra förvaret med ett fängelse även om det inte är lagstiftarens syfte, förvaret är låst 

och personer frihetsberövas. Denna typ av institution kan ses som en av de institutioner som 

skapats för att skydda samhället mot vad som upplevs vara ett hot.152 Även om personer inte 

är inlåsta i celler och lokalerna mest liknar en blandning mellan ett vandrarhem och en 

ungdomsgård, är ändå känslan av att vara inlåst påtaglig. Goffman beskriver att på en total 
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institution görs alla aktiviteter på samma ställe och med samma personer oavsett aktivitet, 

när det normala är att aktiviteter som exempelvis arbete, nöjen och sömn görs på olika ställen. 

På förvaret sker alla aktiviteter i förvarslokalen, även samtal med offentliga biträden och 

liknande som i vanliga fall utförs på den firma där biträdet arbetar. Goffman fortsätter att 

beskriva att aktiviteter på en institution avlöser varandra efter planerade scheman.153 Här kan 

vi dock se att förvaret skiljer sig från Goffmans beskrivning eftersom det i stort sett saknas 

planerade aktiviteter mer än mattider och tider för när frivilligorganisationer kommer. Detta 

har även beskrivits av några av våra respondenter som suttit på andra totala institutioner 

såsom fängelser. Där upplevde de att det hela tiden fanns något att göra medan det inte finns 

något alls att göra inne på förvaret.  

Den trisstress och avsaknaden av sysselsättning som finns är med och bryter sönder den 

förvarstagnes personliga integritet och man drabbas här av en rollförlust där man blir 

avskärmad från den värld man är van vid.154 Tecken som förvarstagna visar på att de drabbats 

av rollförlust är apati samt att de vänder på dygnet. I samtal har även framkommit att 

förvarstagna känner att de inte längre är en aktiv del av samhället. Avskärmningen från 

yttervärlden är dock mildare inne på förvaret om man jämför med andra totala institutioner 

exempelvis fängelser. På förvaret har du fri tillgång till internet, du har en mobiltelefon så du 

fritt kan prata med vem du vill utan att någon lyssnar, samt att du kan ta emot besök under 

rätt stor del av dygnet samt alla dagar vilket oftast sker obevakat. Trots dessa lättnader tycks 

inte de förvarstagnas upplevelser av rollförlust minskas. Det som var självklart innan man 

hamnade på förvaret är inte självklart längre utan man måste till exempel fråga om en sådan 

enkel sak som att gå ut och röka eller be om en rakhyvel så man kan raka sig. Det finns även 

en aspekt av ovisshet på hur ens roll kommer att bli när man släpps ur förvaret. Vi hade ett 

fall där respondenten tydligt beskrev hur han hade varit en aktiv samhällsmedlem med många 

vänner. Han beskrev oron av vad som skulle finnas i hemlandet eftersom han hade varit 

därifrån under en lång tid och hade inte något kvar där. En dag när vi kommer in hade 

personen blivit verkställd till sitt hemland. Den roll han hade i Sverige och den roll han hade 

i samhället här med sina vänner kommer inte att bli densamma, och med tiden borta från 

hemlandet har han inte kvar den roll han hade där heller. Även det här fenomenet beskriver 

Goffman som typiskt för en total institution, när man kommer ut kan man återfå vissa de av 

roller man hade innan men andra kommer aldrig tillbaka.155  

Den status man tidigare har haft i samhället spelar ingen roll i en total institution, och det har 

heller ingen betydelse för vad som kommer att hända inne på institutionen. Det som blir fokus 

är hur den intagna sköter sig och hur personalen uppfattar att denne sköter sig.156 Tiden vi 

var inne på förvaret kunde vi se att de som satt på förvaret inte i någon större utsträckning 

visade sitt missnöje genom aggressivitet eller otrevlighet mot varken personalen eller 

varandra. Det var en stämning av att man sköter sitt och inte bråkar. Flera av respondenterna 

menade även i samtal att det var i stort sett bra inne på förvaret och att man inte hade mycket 

att klaga på. Detta kan tyda på vad Goffman kallar för apologi det vill säga att personer 

tenderar att konstruerar en bild som ska passa in i samhällets grundläggande värderingar.157 
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Känslan av att det är vikten av att sköta sig kan också bero på att misskötsel inkommer 

restriktioner som exempelvis bevakade besök eller häktesplaceringar vid bedömning att den 

förvarstagne kan vara en säkerhetsrisk.  

Intagningsprocessen på förvaret kan medföra vissa förluster och förödmjukelser i likhet med 

andra totala institutioner. Goffman talar om det som avslipnings och 

programmeringsprocedur där man skalar av nykomlingen så den kan formas in i det regelverk 

som gäller inne på den totala institutionen. När någon anländer till förvaret går personen 

igenom denna process. De frågor som ställs under intagningen är väldigt personliga och 

intima vilket kan uppfattas som förödmjukande. Hela personens medhavda tillhörigheter gås 

igenom av en anställd som inte behöver vara av samma kön. Alla tillhörigheter plockas upp 

och känns igenom noggrant, även underkläder. Det avslutas med att personalen frågar den 

sökande om det är okey att de kroppsvisiterar denne som sedan får skriva under ett formulär, 

personen kroppsvisiteras därefter utanpå kläderna. Goffman menar att dessa procedurer görs 

för att nykomlingen ska skalas av och låta sig formas och registreras som ett objekt, det ska 

även göra nykomlingen samarbetsvillig.158  

Många intagna på en total institution ser på tiden där som förspilld tid, och tid som måste 

klaras av, det centrala är att man ska mucka ifrån institutionen så småningom.159 Denna 

aspekt av teorin är den vi kan se som mest central i vårt resultat. Det många av våra 

respondenter uttrycker och det vi har sett och hört så kan personerna inte se något syfte med 

den tiden man är på förvaret. Det visar sig dels i att man uttrycker trisstress att det inte finns 

något att göra men även att man pratar om att komma ut ur förvaret. Många respondenter har 

även ställt sig frågande till varför de sitter där över huvud taget, många har gjort kopplingar 

till fängelse och påpekat att de har ju inte begått något brott så varför ska de sitta inlåsta? 

Goffman pratar om flyktaktivitet alltså aktivitet som kan göra livet meningsfullt samt få 

tankarna på annat håll, det kan handla om aktiviteter som lagsporter eller liknande. Meningen 

med flyktaktiviteter är att lyfta den intagne ur sig själv och få denne att glömma sin situation, 

flyktaktiviteterna dödar tiden på ett barmhärtigt sätt. Flyktaktiviteter kan även vara otillåtna 

sådana som exempelvis droger eller alkohol.160 Vad Goffman kallar för flyktaktivitet är vad 

vi har kallat för meningsfull sysselsättning i vårt arbete, och vad man inom Migrationsverket 

kallar för organiserad sysselsättning. Här kan vi i resultatet se en motsättning då förvaret 

tillhandahåller vad Goffman skulle kalla för flyktaktivitet med gym, datorer, pingisrum, tv-

spel mm, trots detta verkar inte de förvarstagna uppleva det som flyktaktiviteter då de 

uttrycker att det inte finns något att göra samt att de hela tiden behöver tänka på sin situation. 

Goffman menar vidare att så fort flyktaktiviteterna, både tillåtna och otillåtna, tar överhand 

kommer personalen att bryta in för att fortfarande kunna ha kontroll över de intagna.161 Det 

kan man tydligt se när det handlar om rutinerna vid besök där alla förvarstagna visiteras för 

att minimera att det kommer in otillåtna saker på förvaret samt personalens diskussion när 

det gäller datorerna som skulle placeras så det inte blir bekvämt att sitta för länge framför 

dem. 
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Personalen på förvaret har samma roll som personal på andra totala institutioner har. Man 

ska se till att de regler som finns på institutionen följs samt arbeta för målsättningen. 

Målsättningen på förvaret är att de flesta människor som sitter där ska återvända till sina 

hemländer, samtidigt ska förvaret vara så mottagningslikt som möjligt och intrånget på 

personens integritet ska vara så liten som möjligt. Personalen kan här ställas inför konflikt 

mellan vissa mänskliga principer och institutionen effektivitet.162 Här kan man i vårt resultat 

se att personalen är noga med att följa de regler som finns och att man håller en enad front 

mot de förvarstagna men att personalen emellan ifrågasätter vissa reglers nödvändighet.   

Något som Goffman pratar om finns på totala institutioner är primär och sekundär anpassning 

alltså att en person genom att vara på ett sätt eller göra vissa saker så får tillgång till något 

den personen egentligen inte borde få tillgång till. Han tar här upp ett exempel med att en 

kökstjänst kan generera mer mat eller möjligheten att få personal med sig genom tjänster.163 

Goffman menar att gruppen utvecklar vissa regler som gör att vissa får en informell social 

kontroll.164 På detta sätt kan förvaret skilja sig från vad Goffman menar är totala institutioner, 

då man inne på förvaret inte kan ”tjäna” sig till fördelar. Det vi däremot kunnat se är att de 

som kan engelska eller svenska inte bara kan bli någon form av informella tolkar utan att de 

också kan få del av information som andra förvarstagna inte kan få. De blir viktiga både för 

personalen men även för de andra förvarstagna. Vi såg ett exempel på en man som visserligen 

kunde svenska men pratade ett uddaspråk vilket gjorde att han inte var betydelsefull för 

någon. Denne man blev istället nästan isolerad. Det fanns däremot några som talade både bra 

svenska och arabiska, dessa personer var till stor nytta för både personal och andra 

förvarstagna och på så sätt fick en högre social status. Den grundläggande tanken är att alla 

aktiviteter som är tillåtna är tillåtna för alla oavsett.  

Det teatraliska och dramaturgiska spelet 
 

Goffman beskriver interaktionen med andra människor som om vi spelar ett spel eller spelar 

teater, där man framträder på ett sätt som man vill att omgivningen ska uppfatta en som. Det 

spel som personen spelar upplyser oss om personens sociala status, det kan till exempel visa 

sig genom hur man klär sig, hur man talar eller hur man för sig.165 På många andra totala 

institutioner har de intagna uniformer som visar att de är just intagna, detta saknas på förvaret 

vilket i högre grad gör det möjligt för de förvarstagna att påverka sitt rollframträdande. Ett 

exempel vi såg i vårt resultat var hur man till kvällen gjorde sig iordning och vi kände en doft 

av parfym eller rakvatten. Det här visar att man är mån om hur man uppfattas av andra. Vi 

kunde även se att man intog olika manér där vissa var mer tysta och tillbakadragna medan 

andra tog mer plats. Vi hade exempelvis kvinnan som mådde dåligt och de andra förvarstagna 

var de som talade för och åt henne.  

För att kunna förstå hur man ska uppföra sig i en ny situation kan man enligt Goffman spela 

en roll som passar in i nybörjarens status och där kan man iaktta andras uppträdanden. Det vi 

kunde se och höra från de förvarstagna var att när man först kommer in på förvaret är man 

mer tillbakadragen och kanske, som en person uttryckte sig, håller sig mest på sitt rum. Detta 
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skulle kunna vara att man intar en nybörjares roll och iakttar de andra förvarstagna för att få 

grepp om hur man ska bete sig.166 Men det kan också vara ett tecken på något utav en chock 

man hamnar i när man blir inlåst. Det var dock tydligt att de personer som hade varit på 

förvaret en längre tid var mer framåt och pratade mer än de som precis kommit.  

Goffman pratar vidare om diskrepanta eller motstridiga roller. Han talar här om 

”mellanhanden” eller ”medlaren” som får del av båda sidors hemligheter och ger intryck av 

att bevara dessa.167 Vi har i vår studie kunnat se inslag av denna. Exempelvis talar en anställd 

om att det är viktigt att man har en sådan relation att den förvarstagna kan berätta om dem 

eller någon annan mår dåligt. Detta ser vi som en av medlarens roller. Vi kan inte se att de 

förvarstagna får en direkt fördel men de uppfattas av personalen och de andra förvarstagna 

som viktiga personer och kan på så sett i förlängningen få vissa fördelar som respekt från 

personal och förvarstagna. Det fanns flera på förvaret som kunde bra svenska, det var vanligt 

att dessa agerade som informella tolkar mellan de förvarstagna som inte kunde språket lika 

bra och personalen. Man kunde även se att personalen vände sig till dessa personer om de 

behövde hjälp om de behövde kommunicera med de andra. Dessa ”mellanhänder” ses på som 

viktiga personer och får tillgång till information som kanske inte alla inne på förvaret får 

tillgång till.  

Vid ett möte med andra människor menar Goffman att man är starkt styrd av vissa regler som 

finns, dessa regler inkräktar genom förpliktelser och förväntningar. Goffman skiljer på 

symmetriska och asymmetriska regler.168 Här kan vi i vårt resultat se tydliga exempel på 

symmetriska regler, exempelvis att det var tyst och fridfullt vid maten, vi hörde aldrig någon 

som klagade på den han/hon delade rum med, vi uppfattade sällan oegentligheter varken 

förvarstagna emellan eller mellan personal och förvarstagen. Personalens förpliktelser och 

förväntningar är att de skulle bete sig på ett professionellt sätt, vilket präglade många av de 

samtal vi hade med både personalen och förvarstagna, där personalen själva framhöll att det 

viktiga var att vara professionell och tänka på att man är en tjänsteman i statens tjänst. De 

asymmetriska reglerna var inte lika framträdande i vårt resultat, vi fick exempelvis berättat 

för oss om olika befattningar inom personalen, men det var inte något som tydligt syntes. 

Sammanfattande reflektion 
 

Det har utifrån Goffmans teorier varit lätt att se förvaret som ett exempel på en total 

institution samt att förstå de olika roller personer iklär sig när de hamnar i en sådan speciell 

situation. Intagningsprocessen på förvaret är väldigt typisk för en total institution med de 

intrång i den personliga integriteten det medför. Att förvarstagna genomgår samma 

avslipnings- och programmeringsprocedurer som andra intagna på andra totala institutioner 

var lätt att se. Något vi kunde se skiljde sig var avsaknaden av flyktaktiviteter där Goffman 

har exempel som bollsporter och liknande som en aktivitet som får de intagna att tänka på 

annat, har inte dessa aktiviteter lika stort värde inne på förvaret. Tillgången till dessa 

aktiviteter finns hela tiden. Där Goffman beskriver livet på en total institution som aktiviteter 

enligt ett schema som avlöser varandra, saknas detta nästan helt på förvaret vilket möjligtvis 
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förklarar att flyktaktiviteter såsom bollsporter uppskattas i högre grad på andra institutioner 

än på förvaret där schemalagda aktiviteter saknas helt och det enda som finns tillgängligt är 

just flyktaktiviteter.   

Diskussion i förhållande till tidigare forskning 
 

Förvarens historia har inte belysts i vår studie dock har det varit nödvändigt att se förvaren 

utifrån ett historiskt perspektiv, främst för att se skillnaderna på dem samt deras syfte. Som 

Bashford & Stranges studie visar att Australiens utveckling av förvaren skiljer sig något från 

vad Campesi och Welsh & Shusters undersökningar visar. Förvarens utveckling i de olika 

länderna kan ändå bidra till att se på de skillnader i hur förvaren fungerar och drivs idag. I 

vårt resultat kan vi visa på ett relativt öppet förvar där det man inom avdelningen åtnjuter 

rörelsefrihet och lokalerna är inte direkt fängelselika, en viss mån av säkerhet är inbyggt i 

lokalerna såsom låsta dörrar och in stängslad rastgård. Studierna utförda i de andra länderna 

tyder på mer fängelselika institutioner.  

Vad gäller kriminaliseringen av migration kan man här se liknelser mellan upplevelsen av 

bestraffning som Khoshravi pekar på i sin studie och vårt resultat. Många av de förvarstagna 

upplevde vistelsen på förvaret som ett straff och man var medveten om att man kunde hamna 

på häkte om man inte skulle sköta sig. Det som Khosravi talar om extra bestraffning när det 

gäller självmordsförsök eller självskadebeteende och att det skulle bottna i en syn på sådant 

beteende som oäkta och ett sätt att manipulera omgivningen har dock inte vi sett något stöd 

för. Under tiden vi vistades inne på förvaret försökte en av de förvarstagna ta livet av sig, 

stämningen efteråt var ledsam och vi hörde aldrig personalen yttra sig cynisk om detta, 

snarare tvärtom att de hoppades att han nu skulle få hjälp av sjukvården dit han hade tagits 

samt att de önskade honom väl.  

De resultat som Puthoopparambil mfl har presenterat som stressfaktorer på ett förvar stämmer 

överens med det vi såg i vår studie påverkade de förvarstagna på ett negativt sätt. Vi såg 

också att bristen på meningsfull sysselsättning samt bristen på en utomstående person att 

kunna umgås och prata med upplevdes som negativt för de förvarstagna, på det förvar vi 

vistades fanns inga språkklasser och besöken från frivilligorganisationer skedde ungefär 

varannan vecka till en gång i månaden. Dock visar inte vår studie att de förvarstagna ser sig 

hotade av andra förvarstagna eller bristen på personlig säkerhet. Även om känslan av att vara 

instängd och övervakad finns där var detta inget som de förvarstagna pratade om som negativt 

eller ett skäl för stress. Att man var långt från sin familj kom dock fram vid flera samtal, 

speciellt de personer som hade partners som bodde långt därifrån vilket gjorde det svårt att 

träffa dem så ofta som skulle önskas. Campesis studie i Italien visar på de stora skillnaderna 

det finns på förvaren länderna emellan. Upplopp eller liknande är ovanligt i svenska förvar 

och oss veterligen inte har hänt. Friheterna inne på svenska förvar är större än Italien där 

besök och annat inte är tillåtet. Det faktum att Italienska förvar sköts dels av polis som inte 

beträder byggnaderna och frivilligorganisationer vilket visar sig ha svårt att hålla ordning 

inne på förvaren verkar inte vara lika effektivt som den svenska organisationen vad gäller 

ordning och säkerhet. Man kan dock se liknelser vad gäller personer som kan bli isolerade, 

där det i Italien handlar om bristen på säkerhet vilket gör att människor endast håller sig till 

sina sängar, handlar det i Sverige om att vissa personer blir socialt isolerade på grund av 

språkliga brister. 
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När det kommer till utvisningsbarhet och utvisningsobarhet fokuserar Sager på det i relation 

till kön, en genusaspekt saknas i vår studie men var inte heller studiens syfte, det hade dock 

varit intressant med ett sådant perspektiv i fortsatta studier. Ser man dock till förvaren i stort 

är det mer sällan kvinnor tas i förvar än män vilket kan tyda på att man är mer ”förvarsbar” 

som man än som kvinna. Vi kom i kontakt med en del kvinnor under vår tid på förvaret, de 

talade dock inte om deras kön som en faktor. Då vi inte fokuserade så mycket på personernas 

ärenden mer än vad personerna själva tog upp i samtal med oss har vi svårt att se i vilken 

utsträckning identitet spelar roll i deras förvarsbeslut vilket Griffiths studie har sin 

tyngdpunkt. Här ger vårt resultat lite motstridiga resultat då det fanns personer som hade 

lämnat över sina resedokument och andra handlingar till polisen men ändå satt i förvar, 

medan andra personer hade växt upp på gatan i sina hemländer och därför saknade dokument. 

De personer som saknade dokument uttryckte maktlösheten och hopplösheten att inte kunna 

göra något åt situationen. Även detta perspektiv skulle vara intressant för vidare studier.  

Personalen som arbetar inne på förvaret har en stor påverkan på de som vistas där, det har 

framgått både i samtal med förvarstagna och personal. Här visar vårt resultat på liknande 

resultat som Puthoopparambil mfl har i sin studie. Ur personalens perspektiv verkar 

balanseringsakten mellan att vara statstjänsteman och medmänniska vara något man tänker 

på då flera i personalen betonar professionellt bemötande som viktigt, att veta sin gräns och 

inte bli för mycket kompis. Bristen på tid att interagera kom även fram i samtal med 

personalen, när man dock talar med de förvarstagna upplever dessa det snarare som en ovilja 

att interagera, samt att personalen inte bryr sig. Våra resultat tyder även på inbyggda 

mekanismer för att skapa ett vi och dem, ett sådant exempel är att personalen inte äter samma 

mat som de förvarstagna och inte äter samtidigt som dem. Det finns även något av en kultur 

vad vi kunde se av att personal samlas vid ett ställe och förvarstagna på ett annat, såsom 

situationen på rastgården vid rökning eller att personalen alltid sitter vid samma bord när de 

dricker kaffe. Här kan man se att det finns tid för interaktion men att den inte tas tillvara, 

detta styrker också förvarstagnas upplevelser av att personalen inte vill interagera med dem.  

Tiden för interaktion vilket Beijerbergen mfl visar i sin studie är viktigt för upplevelsen av 

rättvis och human behandling, stämmer överens med resultat i vår studie på det sättet att det 

verkar efterfrågas av de förvarstagna och i viss mån även personal. Att en högre andel 

kvinnlig personal skulle ha effekt på upplevelsen är inte något som framkommit i vår studie 

utan det har mer handlat om personalens och de olika teamens sätt att arbeta där vissa 

personer och team interagerar mer än andra.  

Humor som användes i stor utsträckning på behandlingshem för ungdomar enligt Gradin 

Franzén och Aronssons studie. Även om viss personal inne på förvaret försökte att hålla en 

skämtsam och lättsam ton var det inte ett framträdande drag i hur man arbetar. Det kan bero 

på att ett behandlingshem har ett uppfostrande och rehabiliterande syfte vilket gör 

disciplinering ett mer naturligt inslag i vardagen än på förvaren. Det kan även vara så att just 

språk är så en sådan viktig komponent för skämt att detta försvåras på förvaren där man ofta 

inte delar språk. 
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Avslutande diskussion  
 

Denna studies syfte var att beskriva hur interaktionen ser ut på förvaret och hur det är att vara 

förvarstagen. När vi hade sett på dokumentären blev vi fundersamma över hur den var 

skildrad. Vi, som bägge har arbetat på förvaret, tyckte inte att filmen stämde överens med 

den bild vi hade av förvaret. Det gjorde att vi ville gå in och göra en egen studie där vi kunde 

titta på hur situationen ser ut i vardagen. Med tanke på vår bakgrund gick vi in och hade en 

viss kännedom, dock utifrån ett arbetsperspektiv. Det var bra med tanke på att vi kunde förstå 

de termer som användes och på det sättet kunde vi vara med och lyssna utan att behöva fråga 

vad allt betydde. Problematiken med detta var att kunna kliva ur uniformen som tjänsteman 

på Migrationsverket och försöka förstå de förvarstagna. Det blev också den stora utmaningen 

för oss. Att vi inte längre arbetar på förvaret hjälpte oss att se mer åt de förvarstagna. På så 

sätt kunde vi även få en del ”aha upplevelser” när vi tog oss tid att försöka sätta oss in i de 

förvarstagnas situation. Genom att diskutera mellan oss och försöka se kritiskt på vad vi 

upplevde kunde vi därför ändå få en nyanserad syn och en större förståelse för de 

förvarstagna.  

Etnografin var här en väldigt berikande metodansats eftersom vi fick ta del av fältet på ett 

annat sätt än vad vi annars kunde ha gjort, men som ovan beskrivits har det svåra för oss varit 

att göra det kända främmande. Det vi i efterhand kan se var att det skulle behövas mer tid, då 

den etnografiska processen inte kan pressas eller rusas fram. Det intensiva skrivarbetet under 

press har varit något utav en utmaning då det lätt hände att vi hamnade i en byråkratisk 

diskussion eftersom att fältet inte är så okänt. Inom alla yrken använder man sig av termer 

som inte är kända för alla och detta gör man även på Migrationsverket. Det gjorde att vi fick 

kritiskt granska våra texter för att vara säkra på att vi hade förklarat och beskrivit situationen 

på ett sätt som alla, även de som inte vet vad ett förvar är, ska kunna läsa och förstå vad vi 

skrivit. Vi kan även säga att utan denna förförståelse hade denna studie inte kunnat 

genomföras under den tidsram som vi var där inne. Vi kan se att det nästan är svårt för någon 

som inte känner till asylprocessen att kunna ge en bild av en verksamhet utifrån både de 

intagnas och personalens sida. Det hade krävt att man då skulle ha läst på hela processen för 

att kunna veta vad som föreligger att en person hamnar på förvar. Alla förvarstagna hade fått 

en presentation av oss där de fick veta att vi arbetar på Migrationsverket, vilken enhet och 

var. Vi såg inte att det påverkade vår möjlighet till integration med de förvarstagna som 

släppte in oss att delta i deras diskussioner och villigt pratade med oss.  

För att kunna få en förståelse över hur det är att vara inlåst kan man tänka att man ska själv 

vara i den situationen. Vi gjorde inte detta utan gick hem när det blev kväll, vi har ”de facto” 

inte blivit instängda utan behövde vi gå ut under dagen kunde vi bara fråga personalen och 

de släppte ut oss. Hade vi faktiskt blivit instängda hade en djupare förståelse kunnat uppnås. 

Vi var inte där under någon natt vilket kanske hade gett en annan bild av hur aktiviteterna ser 

ut för de förvarstagna och hur interaktionen är mellan de förvarstagna och personal då 

personalen inte har lika många arbetsuppgifter på natten som på dagen. En del av vår 

förförståelse grundar sig i vår livsvärld, att vi lever i ett säkert rättssamhälle. Det vanliga 

inom en etnografisk studie är att forskaren delar en del av livsvärlden med aktörerna i fältet. 

I denna studie kan vi i efterhand se att det inte är säkert att vi delar denna uppfattning med 

de förvarstagna, det kan därför finnas förståelse kopplade till den asylprocess de gått igenom 
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som inte kommer fram i denna studie då vi tar besluten och grunden till dessa som 

välgrundade. Sammanfattningsvis kan sägas att den problematik som vi stötte på i fråga om 

för stor förförståelse inte kan vägas upp mot det resultat som vi fick fram. De ”aha 

upplevelser” som vi upplevde kan ändå visa på att studiens syfte med att förstå hur det är att 

vara förvarstagen kunde besvaras, med för oss, nya infallsvinklar. Ett annat problem med vår 

studie kan vara att vi har översatt de samtalen som fördes på engelska till svenska i våra 

fältanteckningar. Här kan vi i översättningarna ha missat nyanser eller översatt så att 

aktörernas mening förlorats. Här finns också problemet att personer som inte har svenska 

eller engelska som sitt modersmål kanske inte kunde uttrycka sig så att vi har kunnat uppfatta 

nyanser, eller att de inte kunnat uttrycka vad de vill förmedla.  

När man går in som forskare på ett fält för att delta kommer man att påverka de som befinner 

sig på fältet. När vi först gick in på förvaret och presenterade oss var det flera personer som 

frågade oss om vi kunde hjälpa dem i deras ärende, vi förklarade att så inte var fallet. Några 

personer av de som frågat om hjälp ryckte då på axlarna, ett par andra personer muttrade 

något. Vi tyckte dock inte det var något konstigt att personerna som fanns där undrade om vi 

kunde göra något i deras ärende med tanke på att vi var öppna med att vi arbetade på 

Migrationsverket. Att vi inte kunde hjälpa eller påverka deras ärenden kan ha gjort att vissa 

personer valde att inte prata eller interagera med oss. När vi var inne på förvaret uppfattade 

vi det som att det var skönt för vissa av de förvarstagna att ha någon utomstående att prata 

med. Särskilt de respondenter som var ensamma i sin språkgrupp och inte hade så många 

andra att prata med. Det var även vid flera tillfällen som vi interagerade genom att spela spel 

eller pingis. Vår interaktion med de förvarstagna verkar i dessa fall varit förströelse för de 

förvarstagna där vår närvaro påverkat positivt. Vi kan även ha påverkat på det sätt att våra 

frågor och våra funderingar fått de förvarstagna att djupare tänkt över sin situation. Detta kan 

ha påverkat både negativt och positivt på de förvarstagna.  

Efter vår studie har vi fått en större förståelse för de förvarstagnas synsätt på det sätt som 

framkom i dokumentären Förvaret. Det är en viss grad av nerbrytande att sitta instängd utan 

något egentligt syfte samt att känslan av hopplöshet och ovisshet är närvarande. Den skildring 

av personalen som framkommer i filmen där det finns ”ond” och ”god” personal är dock 

ingenting vi har kunnat se i vår studie. Däremot har vi sett maktutövandet i form av regler 

som inte riktigt kan försvaras, exempelvis: Varför kan inte en person ställa undan mat åt 

någon annan? Ledningen på förvaren kanske även borde se över vissa restriktioner som 

kanske inte är helt nödvändiga, skulle förvarstagna inte kunna vara i köket till exempel med 

tanke på att lådorna där knivarna förvaras ändå är låsta?  

Förvarens syfte är bland annat att se till att människor inte håller sig undan en verkställighet, 

det vill säga en resa till det land som är beslutat att den förvarstagne ska resa till. Förvarens 

vara eller icke vara har diskuterats fram och tillbaka under flera år och alla är inte eniga om 

det är ett bra sätt att få människor att följa beslut om utvisning. Här finns en möjlighet till 

fortsatta forskning. Det finns ingen forskning om hur förvar som institution är ett effektivt 

medel i återvändandearbetet. Idag är migrationsfrågan ett hett politiskt debattämne där man 

nu även talar om att utöka antalet platser på förvar. Precis som vi tog upp i inledningen menar 

inrikes och migrationsminister att förvar är nödvändigt medel för ett effektivt återvändande, 

Anders Ygeman menar också att man själv kan avbryta sin tid på förvaret genom att frivilligt 

återvända. Men i vår studie kan vi se att så inte alltid är fallet. En av de förvarstagna vi pratade 
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med ville åka tillbaka till sitt hemland, han hade lämnat in sina resedokument och satt bara i 

princip och väntade på att en resa skulle beställas. Då kan man verkligen undra huruvida 

förvarstagna har någon möjlighet alls att påverka sin vistelse där? 
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