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Motgångens möjligheter 
En studie av ungdomars upplevelser av häktessituationen. 
Janna Ericsson och Cathrine Wennerstad 

 
Abstract 
The purpose of this study is to look into how detained swedish juveniles, in the ages between 
15 an 20, experience time in custody. The primary questions are; To what exctent do juveniles 
understand their situation? To what exctent can juveniles handle their situation? Do the juve-
niles find meaning in their situation and if so, what aspects of the detention is considered 
meaningful? The study is based on seven qualitative interviews with young men detained at a 
youth custody ward at Kronobergshäktet in Stockholm. The theory used to analyze the inter-
view results is Antonovskys theory of sence of coherence (SOC). A salient feature in the 
young mens experiences was that all of them had the ability to regard some of the aspects of 
the detention as meaningful. These positive aspects includes time for reflection and a possibil-
ity to break destructive patterns.  Further more, it was evident that most of the respondents 
experienced that their lives contained  elements of importance, such as family, education and 
future goals. Nevertheless, isolation, lack of contact with family and friends, powerlessness 
and worries about the future, were aspects of the detention that had a negative influence on all 
of the respondents in variyng degrees.  
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Inledning 
Att vara häktad innebär för de flesta en stor påfrestning. Den häktade tvingas förhålla sig till 
en rad svårigheter som kan vara såväl psykiskt som fysiskt ansträngande. En häktad person 
blir ofta drastiskt fråntagen sitt sammanhang och hålls avskild från vardagliga sociala kontak-
ter. Vidare tvingas den häktade anpassa sig till regler och rutiner som kan upplevas mer eller 
mindre begripliga. Häktningen innebär även ett totalt utelämnande till främmande människor. 
Den intagne blir helt beroende av häktespersonalen för att få sina dagliga behov tillgodosed-
da. Maktlöshet, isolering, ensamhet och ovisshet inför framtiden är omständigheter en intagen 
på häkte tvingas förhålla sig till. Dessa påfrestningar kan vara svåra nog för en vuxen person 
att hantera, men för en ung människa kan situationen vara än mer svårhanterlig. Av de ung-
domar som deltog i vår studie var de yngsta 16-17 år. Ungdomar i denna ålder har ofta inte 
avslutat skolan, de bor vanligtvis kvar i föräldrahemmet och är i stor utsträckning fortfarande 
vara beroende av sina närstående vad gäller flera områden i livet. Enligt Jareborg & Zila har 
ungdomar i den här åldern vanligtvis inte en färdigutvecklad identitet. De befinner sig fortfa-
rande i en utvecklingsprocess på väg mot självständighet och har även svårt att överblicka 
tiden på samma sätt som en vuxen. Dessa omständigheter är också de som ligger till grund för 
att ungdomar har en särställning inom rättsväsendet. Lagstiftarens intentioner är att ungdo-
mar, framförallt de mellan 15 och 17 år, men även i viss mån de i åldersgruppen 18-20 år, i så 
stor utsträckning som möjligt skall hållas utanför kriminalvården. (2000, s.151) 
   Vi anser att ungas upplevelser av häktessituationen är såväl intressant som relevant att un-
dersöka. Intressant i det avseendet att de, trots bristande resurser, tvingas hantera en svår situ-
ation. Relevant i den bemärkelsen att dessa ungdomars upplevelser knappt uppmärksammats 
inom forskningen, samtidigt som häktning av unga lagöverträdare blir allt mer vanligt. 
(Svensson, 2006, s.151) 
   Syftet med denna undersökning är att få en bild av hur ungdomar upplever häktessituatio-
nen. Studien bygger på intervjuer med ungdomar som är intagna på Kronobergshäktet i 
Stockholm. Ungdomarnas berättelser har analyserats utifrån Antonovskys teori om känsla av 
sammanhang och resultatet har betraktats utifrån teorins tre centrala komponenter; hanterbar-
het, begriplighet och meningsfullhet.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ungdomar klarar av häktessituationen. Fråge-
ställningarna är: 
Hur upplever ungdomar mellan 15 och 20 år, sin situation i häktet? 

• Hur hanterar de häktessituationen? 
• I vilken utsträckning kan de förstå häktessituationen? 
• Kan de finna mening i häktessituationen och i sådant fall, på vilket sätt?  

 Avgränsningar 
Målpopulationen för vår undersökning var ungdomar mellan 15 och 20 år som var intagna i 
häkte. De ungdomar som var praktiskt möjligt att tillfråga utgjordes av de, som vid tiden för 
vår undersökning, var intagna på Kronobergshäktets ungdomsavdelning. Anledningarna till 
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att vi ansåg det mest praktiskt att genomföra vår undersökning just på Kronobergshäktet var 
flera. En av orsakerna var att Kronoberg är det enda häkte i Stockholmsområdet som har en 
ungdomsavdelning, på vilken ungdomar från hela Stockholm är intagna. Det hade varit myck-
et tidskrävande att kontakta ett flertal olika häkten och förhöra sig om huruvida de för tillfället 
hade intagna ungdomar under 21 år. Även om det hade funnits tillräckligt många respondenter 
på de andra häktena, hade det inte varit praktiskt att involvera så många olika personer, ansva-
riga (för tillstånd), häktespersonal etc. Det hade även varit för tidskrävande att ta sig mellan 
olika platser.  

Definitioner av centrala begrepp 
Ungdom – Enligt barnkonventionens första artikel och socialtjänstlagen (SoL 1:2) är personer 
under 18 år att betrakta som barn. Vi har dock för enkelhetens skull i denna studie valt att 
kalla personer mellan 15 och 20 år för ungdomar.    
Restriktioner - Åklagaren kan begära av domstolen att den skall ålägga en häktad person 
restriktioner. Dessa restriktioner innebär en inskränkning i den häktades möjligheter till kon-
takt med omvärlden och används när det finns en risk att den misstänkte kan undanröja bevis 
eller försvåra utredningen. (RB 24:5 a) 
Samsittning – En häktad har, om han så vill, rätt att vistas tillsammans med en eller flera 
andra häktade (RB 24:3). Sådana, så kallade samsittningsmöjligheter, finns på alla Krono-
bergshäktets avdelningar. På ungdomsavdelningen är det vanligt att intagna samsitter två och 
två. De har då möjlighet att vistas tillsammans i någon av cellerna mellan cirka klockan åtta 
på morgonen och cirka klockan fem på eftermiddagen. Samsittning kan dock begränsas ge-
nom åklagarens beslut om restriktioner eller av säkerhetsskäl. 

Bakgrund 

Kriminalitet - ett problem för samhället och för individen 
För att en företeelse skall utgöra ett socialt problem krävs det att individer avviker på ett så-
dant sätt att det åsamkar dem själva och samhället problem, såsom mänskligt lidande, ekono-
misk skada eller moralisk upplösning (Bergmark & Oscarsson, 2000, s.143). Sett utifrån den-
na definition av vad som utmärker sociala problem, anser vi att kriminalitet utgör ett omfat-
tande sådant. Vi menar att kriminalitet kan innebära en mer eller mindre hög grad av mänsk-
ligt lidande, eftersom det säkerligen kan röra sig om lidande såväl för den som begår brott, 
som för den som blir utsatt för det. Vidare orsakar kriminalitet ekonomisk skada på såväl 
samhälls- som individnivå. Exempelvis uppgår budgeten för hela rättsväsendet år 2007 till 
30,7 miljarder kronor (Regeringskansliet, 2007). Ekonomisk skada på individnivå kan vara att 
människor får egendom förstörd eller stulen, eller att man som brottsoffer får psykiska eller 
fysiska men som innebär ingrepp i privatekonomin. Slutligen bryter kriminella handlingar 
mot samhällets lagar, normer och värderingar.     
   Att begå brott innebär alltså att man har ett beteende som avviker från samhällets normer 
och bryter mot dess lagar. Det är vår lagstiftning, som i sin tur har uppkommit ur samhällets 
dominerande värderingar, som avgör vad som är en kriminell handling. Vad som är ett brott 
bestäms i brottsbalken (SFS 1962:700.), förkortad BrB, och i specialrättsliga lagar, exempel-
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vis narkotikastrafflagen. Brottsliga handlingar är enligt lag belagda med olika former av 
straff. (Ekbom, Engström & Göransson, 2002, s.13-14) De påföljder som förekommer i 
brottsbalken är böter, fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till sär-
skild vård (BrB 1:3).  

Ungdomskriminalitet 
Inom rättsväsendet betraktas personer mellan 15 och 20 år som begår brott som unga lagöver-
trädare. Barn under 15 år får inte straffas i Sverige (BrB 1:6). Det som kännetecknar ung-
domsbrottsligheten är, enligt Ekbom, Engström och Göransson, att den i stor utsträckning är 
gängrelaterad samt att den vanligtvis är oplanerad och ofta sker av ren impuls. De brott som 
är vanligast bland ungdomar är inbrott, skadegörelse och snatteri. Många ungdomar begår 
brott någon gång, men det är ovanligt att de upptäcks. Forskning visar att ju mer bakomlig-
gande problematik ungdomar har, desto större är risken att de skall begå brott. Ovan nämnda 
författare menar även att ungdomsbrottsligheten har varit mer eller mindre konstant de senaste 
decennierna, men att dess karaktär påverkas av en rad faktorer. Det kan exempelvis röra sig 
om huruvida tillfällena att begå brott ökar eller minskar. Vidare menar Ekbom, Engström och 
Göransson att samhället blir alltmer drogliberalt, vilket medför att fler ungdomar kommer i 
kontakt med narkotika och därmed riskerar att hamna i kriminella kretsar. De menar även att 
våldsbrotten blir fler i takt med en ökad alkohol- och narkotikakonsumtion bland ungdomar. 
Den ökade tendens att i kriminella ungdomsgäng bära kniv samt den ökade sociala utslag-
ningen och det växande mediautbudet, är ytterligare exempel på faktorer som kan ha betydel-
se för våldsutvecklingen bland ungdomar. (2002, s.64-69) 
   År 2005 lagfördes cirka 115 000 personer i Sverige. Av dessa var nästan 23 900 ungdomar i 
åldrarna 15-20 år, ungdomar utgjorde alltså 21 % av samtliga lagförda. Dock utgjorde de en-
dast 9 % av den straffbara befolkningen vilket visar att antalet lagförda personer i relation till 
medelfolkmängden var större i de yngre åldersgrupperna. (Wittrock, 2005, s.128)   

Insatser och påföljder för ungdomar med kriminell problematik 
Unga lagöverträdare skall företrädesvis tas om hand av de sociala myndigheterna. Detta gäller 
framförallt de mellan 15 och 17 år men i viss mån även ungdomar upp till 21 års ålder. (Nord-
löf, 2005, s.15) Skälen till detta är bland annat att samhället inte skall äventyra unga männi-
skors mognadsprocess genom en alltför repressiv straffpolitik. Man tar hänsyn till att unga 
människor befinner sig under utveckling och att de av bland annat biologiska och kognitiva 
orsaker, inte har samma möjligheter som vuxna att förstå helheter och överblicka konsekven-
ser. (Jareborg & Zila, 2000, s.151) Ytterligare ett skäl till att ungdomar företrädesvis skall 
hållas utanför kriminalvården är att socialtjänsten, vad gäller kompetens och erfarenhet, anses 
ha större möjligheter att åstadkomma positiva förändringar. Även det faktum att en påföljd 
inom kriminalvården ökar risken för att den unge uppfattar placeringen som en bekräftelse av 
sig själv som kriminell, har betydelse i sammanhanget. Principen om särbehandling av unga 
lagöverträdare har en lång tradition och är väl förankrad i det svenska samhället. (prop. 
1997/98:96) Den lagstiftning som är aktuell vad gäller ungdomars särställning inom det 
svenska rättsväsendet finner man i brottsbalken, rättegångsbalken (SFS 1942:740.), förkortad 
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RB, och i lag (1964:167.) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, förkortad 
LSU.  
   För att döma en person mellan 15 och 17 år till en frihetsberövande påföljd krävs att det 
föreligger synnerliga skäl (prop. 1997/98:96). Vad som kan utgöra synnerliga skäl framgår 
inte av lagtext, men däremot i domstolarnas praxis. Brottet skall ha ett högt straffvärde och 
vård inom socialtjänsten skall anses vara en icke tillräckligt ingripande påföljd (NJA 1996 s. 
509). Vidare har domstolen att beakta brottets art samt den unges tidigare brottslighet (NJA 
2001 s. 225). Detta innebär att det är mycket svårt att döma ungdomar till fängelse om de inte 
ägnat sig åt allvarlig brottslighet. För att en frihetsberövande påföljd ska kunna bli aktuell när 
det gäller ungdomar mellan 18 och 20 år, krävs att det föreligger särskilda skäl. I dessa fall 
skall domstolen beakta samma faktorer som ovan, dock med något mindre restriktivitet. 
   Unga lagöverträdare skall, vilket nämndes inledningsvis, i första hand omhändertas inom 
socialtjänsten. Detta kan ske med stöd av antingen socialtjänstlagen (2001:453), förkortad 
SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU. För 
att detta skall vara möjligt förutsätts att kraven enligt SoL och LVU är uppfyllda samt att det 
skall föreligga ett aktuellt vårdbehov. (Nordlöf, 2005, s.159-160) LVU är den lag som tilläm-
pas då en ung person med ett konstaterat vård- eller skyddsbehov inte kan få detta behov till-
godosett genom frivilliga insatser. Vad gäller unga lagöverträdare omhändertas dessa med 
stöd av § 3, i vilken det fastslås att vård skall beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller 
utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, 
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.  
   År 2005 avtjänade cirka 620 ungdomar fängelsestraff i Sverige. Detta motsvarar 6 % av det 
totala antalet intagna i anstalt (Wittrock, 2006, s.211). Antalet ungdomar som blev dömda till 
sluten ungdomsvård under år 2005 var 104 stycken och genomsnittet intagna per månad var 
78 ungdomar. (Knudsdotter Vanström & Palmgren Langlet 2006). Statistik som visar hur 
många ungdomar som häktas varje år står inte att finna. Däremot menar Svensson att en kraf-
tig ökning av akuta frihetsberövanden av ungdomar, framförallt häktningar, har skett mellan 
åren 1998 och 2003 (2006, s.151). 

Häktning 
Häktning är ett tillfälligt frihetsberövande som i princip är tidsobegränsat. I Sverige regleras 
nämligen inte i lag hur länge en person kan vara häktad. Detta kan jämföras med exempelvis 
Frankrike där häktningstiden kan löpa som längst sex månader eller Tyskland där en person 
kan vara häktad i högst ett år. (Nordlöf, 2005, s.344) En person som på sannolika skäl är 
misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse ett år eller mer får, enligt rätte-
gångsbalken, häktas om det med hänsyn till ”brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållan-
de eller någon annan omständighet finns risk för att han 

1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff, 
2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller 
3. fortsätter sin brottsliga verksamhet” (RB 24:1 st 1) 

Om det för brottet är föreskrivet två års fängelse eller mer, skall den misstänkte häktas om det 
inte är uppenbart att skäl till häktning saknas (RB 24:1 st 2). Enligt proportionalitetsprincipen 
får åtgärderna inte vara mer ingripande än vad omständigheterna kräver. Exempelvis kan en 
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person inte bli häktad vid misstanke om snatteri eftersom påföljden för detta brott endast kan 
bli böter eller högst sex månaders fängelse (BrB 8:2). Dock kan en person som är okänd och 
vägrar uppge namn och hemvist eller om det kan antas att han ljuger om dessa uppgifter, all-
tid häktas oavsett brott. Detta gäller även i de fall en misstänkt inte bor i landet och det finns 
risk för att han undandrar sig lagföring och straff genom att lämna riket. (RB:24:2) 
    I den inledande paragrafen i lagen om behandling av häktade och anhållna m fl, 
(1976:371), förkortad HäL, står det: 

 
”Den som är häktad på grund av misstanke om brott eller av annan anledning får 
ej underkastas mera omfattande inskränkningar i sin frihet än som påkallas av än-
damålet med häktningen samt ordning och säkerhet. Häktad ska behandlas så att 
skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I den mån det lämpligen kan ske, 
ska åtgärder vidtagas för att ge häktad det personliga stöd och annan hjälp som 
han behöver. Sådana åtgärder får dock vidtagas endast om den häktade samtycker 
därtill.” 
 

När en person häktas bör en plan för hans vistelse i häktet upprättas. Kriminalvårdsstyrelsen 
uttalar att tiden bör utnyttjas till att utreda vilka risker och behov som finns i de enskilda fal-
len. Exempelvis bör intagna med missbruksproblem få hjälp genom motiveringsarbete. (Ek-
bom, Engström m fl., 2002, s.143) 
   Av häkteslagen framgår vilka rättigheter en häktad person har. Där framkommer bland an-
nat att en häktad har rätt att vistas med andra intagna om han vill, så länge säkerhetsskäl 
och/eller restriktioner inte utgör ett hinder för detta. Vidare har den häktade i princip rätt till 
utevistelse under minst en timme per dag. Häktade skall om möjlighet finns även erbjudas 
arbete eller annan jämförlig sysselsättning, men har ingen arbetsplikt. Vidare har häktade rätt 
till TV, radio och tidningar, för att på så vis kunna hålla sig uppdaterade vad gäller omvärl-
den. Slutligen har den häktade rätt att ta emot besök, ringa telefonsamtal och korrespondera 
per brev om inte säkerhetsskäl eller restriktioner talar emot detta (HäL §§ 3, 5, 6, 8, 9,11,12).   

Häktning av ungdomar       
Även vad gäller häktning har ungdomar en särställning, vilken regleras i såväl rättegångsbal-
ken som i LUL.  I rättegångsbalken 24 kap 4 § står det att om man på grund av bland annat 
den misstänktes ålder kan befara att ”häktning skulle komma att medföra allvarligt men för 
den misstänkte, får häktning ske endast om det är uppenbart att betryggande övervakning inte 
kan ordnas”. Om den unge skall frihetsberövas eller inte beror då på om socialtjänsten kan 
erbjuda en tillfredställande övervakning. (Nordlöf, 2005, s.345-346) I LUL 23 § fastlås att 
personer under 18 år endast får häktas om det föreligger synnerliga skäl. Särbehandlingen av 
ungdomar vad gäller häktning, bygger således även den på principen att ungdomar så långt 
det är möjligt inte skall frihetsberövas. Ungdomar omnämns även speciellt i häkteslagen när 
det kommer till gemensamhetsvistelse. Förvaringen av de som är under 21 år skall utformas 
så att de inte utsätts för olämpligt inflytande av andra häktade (HäL § 3).  Vidare framgår av 
LUL att de mål där den tilltalade inte fyllt 21 år måste behandlas skyndsamt (LUL § 29).  
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   Enligt svensk lagstiftning skall, av flera ovan nämnda skäl, ungdomar så långt det är möjligt 
alltså inte frihetsberövas. Det kan även konstateras att i de fall ungdomar faktiskt häktas eller 
blir dömda till en frihetsberövande påföljd, handlar det om allvarlig brottslighet. I den reger-
ingsproposition som låg till grund för LSU konstateras att: 
 

”Barn och ungdomar som begår kriminella handlingar är ofta socialt utsatta och 
har ett särskilt behov av stöd och hjälp. Det gäller inte minst de ungdomar som 
ägnar sig åt omfattande eller allvarlig brottslighet.”(prop. 1997/98:96, s.146) 

 
Av ovan nämnda citat bör man kunna dra slutsatsen att de ungdomar som befinner sig i häkte 
är en socialt utsatt grupp i behov av stöd och hjälp. Att vara häktad innebär att man utsätts för 
en mängd påfrestningar. Exempelvis är man större delen av dygnet isolerad från andra, man 
har ingen uppfattning om hur länge man kommer att vara häktad och man har mycket små, 
om ens några, möjligheter att påverka sin situation. Häktade ungdomar är därför, enligt vår 
mening, en mycket utsatt grupp, varför vi anser det viktigt att undersöka hur de upplever sin 
situation.  Att mycket lite forskning finns inom området är ytterligare något som talar för det 
relevanta i att få en bättre kännedom om denna grupp. 
 

Tidigare forskning 
Forskningen kring unga lagöverträdare som häktas är mycket begränsad i alla avseenden. Ex-
empelvis saknas det publicerade uppgifter om hur många ungdomar som faktiskt häktas varje 
år. Kriminalvårdsstyrelsen gör årliga sammanställningar, men dessa visar endast månatliga 
medeltal över dem som vistas på häktena. (Svensson, 2006 s.28) Vad gäller ungdomars upp-
levelse kring häktessituationen är forskningen än mer begränsad. Vi har därför valt att ta upp 
forskning som även behandlar ungdomar som är placerade enligt 3 § LVU, alltså ungdomar 
som befinner sig i tvångsåtgärder inom den socialrättsliga lagstiftningen. När ungdomar över 
15 år omhändertas enligt LVU, ligger orsaken till omhändertagandet ofta i deras eget beteen-
de. Ungdomar mellan 18 -20 år kan enbart omhändertas med stöd av 3 §, dvs. på grund av 
missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytan-
de beteende. Dessa insatser kan vara såväl planerade, som omedelbara omhändertaganden 
enligt 6 § LVU. (Statistik Socialtjänsten, 2006, Art.nr. 2006-44-9, s. 27)   
   En av orsakerna till att vi har valt att inkludera LVU-omhändertaganden är att vi tror att 
upplevelsen av tvångsomhändertaganden kan vara den samma oavsett orsaken till ingripandet. 
Enligt Cullberg innebär intagning på institution alltid att individens integritet, självständighet, 
oberoende och självstyrande kränks i större eller mindre omfattning. Han hävdar att individen 
berövas de innehåll som tidigare gav honom hans identitet och självrespekt. Intagningen kan 
innebära att han inte får bära sina egna kläder och att han endast får ha ett begränsat antal per-
sonliga tillhörigheter. Vidare utsätts han för samtal och förhör om personliga förhållanden och 
tvingas omge sig med människor han kanske annars inte skulle valt att umgås med. Han 
tvingas ändra sina matvanor och anpassa sig efter de regler som finns, hans behärskning av 
situationen är satt ur spel. Slutligen kan en intagen, för sin egen trygghets skull, uppleva sig 
mycket beroende av personalens välvilja och intresse. (Cullberg, 2003, s.126-127) Samman-
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fattningsvis kan man, enligt oss, sluta sig till att en stor del av de ungdomar mellan 15-20 år 
som blir föremål för olika tvångsåtgärder tvingas förhålla sig till samma svårigheter.  

Upplevelsen av att vara frihetsberövad 
Levin har i sin undersökning av Råby, ett särskilt ungdomshem som behandlar ungdomar om-
händertagna enligt 3 § LVU, visat att de placeringar som gjorts där sällan föregåtts av genom-
tänkt planering. Ofta rörde det sig om snabba ingripanden, som enligt Levin, går att jämföra 
med rättsväsendets häktningsapparat. Levin menar att det omedelbara omhändertagandet en-
ligt 6 § LVU ligger i gränslandet mellan straff och vård och att såväl de ungas som familjer-
nas möjlighet att påverka beslutet är små. (1997 s.38) 
   Enligt Levin beror upplevelsen av ett tvångsomhändertagande på vilka tidigare erfarenheter 
man har. De ungdomar som aldrig tidigare varit omhändertagna eller placerade på anstalt upp-
lever den förlorade friheten och isoleringen från samhället som svårast. (1997 s.64-65) Dani-
elsson Ekbom har i en magisteruppsats behandlat vad som beskrivs som sensorisk deprivation 
i samband med häktning av män yngre än 25 år. Med sensorisk deprivation menas att en per-
son utsätts för en begränsning av externa stimuli och social isolering, alltså en begränsning av 
kontakter till följd av instängdhet och autonomiförlust. Danielsson Ekbom pekar på att de 
personer som inte tidigare varit utsatta för sensorisk deprivation är mer känsliga för isolering 
än de som har erfarenhet av detta (1982 s.10-11). Green utförde 1994 en pilotstudie bland 
häktade i alla åldrar vid häktet i Malmö. I denna undersökning framkom att ökad häktesvana 
gick hand i hand med förmåga att hantera situationen. De med tidigare erfarenhet hade exem-
pelvis den mest positiva inställningen till personalen, deltog i mest gemensamhetsaktiviteter 
och var över lag de som var mest positiva till den dagliga verksamheten. Detta kan jämföras 
med den yngsta åldersgruppen, som var den minst benägna av alla grupper att aktivera sig. 
Förmodligen var även denna grupp den med minst häktesvana.   (1995 s.15, 17, 18, 21) 
   En människa som utsätts för isolering påverkas, enligt Danielsson Ekbom, såväl psykiskt 
som fysiskt. Det har exempelvis påvisats att hjärthastigheten ökar, svettningar minskar och 
den mentala aktiviteten går ner. Vidare kan den isolerade uppleva olika psykosomatiska sym-
tom som sömnsvårigheter och magbesvär. Isolering kan också leda till ökad ångest, sämre 
koncentrationsförmåga och depressioner. Vidare har det visat sig att personer som utsätts för 
sensorisk deprivation blir mer påverkbara, självuppfattningen ändras lättare och isolering un-
der en fängelsevistelse kan medföra att den intagne sämre kan motstå de andra intagnas nega-
tiva påverkan och asociala beteenden. I det sistnämnda finns även en positiv aspekt eftersom 
den intagne även kan påverkas i en mer gynnsam riktning. (Danielsson Ekbom, 1982 s.12-15) 
    Danielsson Ekbom har i sin undersökning av häktade unga män kunnat redogöra för några 
av de effekter som isoleringen hade på de intagna. I studien delade hon upp de häktade i tre 
representativa grupper. Skälet till detta var att hon ville studera skillnader i häktnings-
upplevelsen som, vilket ovan nämnts, kan ha att göra med tidigare erfarenheter. Gruppindel-
ningen såg ut som följer; 

• Grupp 1 – Erfarenhet av ungdomsvårdskola eller fosterhem. Mer eller mindre utslagna 
personer som länge befunnit sig i riskzonen och som har en kriminell normbildning. 
Det föreliggande brottet hade begåtts i grupp. 

• Grupp 2 – Väl förankrade i samhället med ett fungerande socialt skyddsnät. Deras er-
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farenhet av institutionsvistelse låg längre tillbaka i tiden, de hade klarat sig ”ute” minst 
ett år. Det föreliggande brottet sågs som ett tillfälligt återfall och hade även begåtts i 
grupp. 

• Grupp 3 – Ingen tidigare erfarenhet av samhällsingripande. Till skillnad från ovan 
nämnda grupper så var brotten välplanerade, utförda av enbart den häktade och hade 
givit stor ekonomisk vinning. Personerna i denna grupp hade inga missbruksproblem 
och var väletablerade i samhället. 

Genom intervjuer med de unga häktade har Danielsson Ekbom kunnat ge en bild av häktes-
upplevelsen för de olika grupperna. Bland annat framkom att behovet av fysiska aktiviteter 
ökade under tiden de var isolerade, vilket kan förklaras av att de häktade upplevde att de pas-
siviserades under häktningstiden. Vad gäller den enformiga tillvaron och bristen på aktivite-
ter, uppfattades detta som mer problematiskt för grupp två och tre än för grupp ett. Trots att 
det i början av vistelsen fanns en ambition att aktivera sig i form av att läsa eller arbeta, orka-
de personerna i grupp ett inte genomföra detta. Även grupp två hade problem att hitta viljan 
att läsa och arbeta men hade lättare att ta initiativ till egna aktiviteter, såsom att skriva brev. 
De sökte även stimulans utifrån mer aktivt. I grupp tre kunde man se en högre aktivitet och en 
större målmedvetenhet, då dessa läste mer böcker eller bedrev självstudier. Till skillnad mot 
respondenterna i de båda andra grupperna hade de i grupp tre ingen önskan om att aktivera sig 
med fysisk träning och kände även stor olust inför den dagliga promenaden, vilket även grupp 
två gjorde. (1982 s.18, 24-30)  
   Att vara häktad innebär att man tvingas leva i ovisshet vad gäller ett flertal aspekter. Oviss-
heten kring den obestämda tiden man kommer att vara på häktet är en av dem. Detta kan jäm-
föras med ovissheten tvångsvårdade ungdomar upplever eftersom vården är på obestämd tid. 
Enligt Levin kan den obestämda tiden för tvångsvistelsen innebära att den intagne känner 
motstånd inför behandling. Detta medför att den unge får ett behov av att skapa strategier för 
att komma undan, begränsa eller hantera ovissheten. Levin säger följande; ”den obestämda 
tiden är en av de viktigaste anledningarna till att ungdomar rymmer, fortsätter att bete sig de-
struktivt på anstalt och anpassar sig på ett sätt som inte gynnar rehabiliteringen” (1997 s.84) 
Även i Danielsson Ekboms studie framgick det att ovissheten var ett orosmoment. För de häk-
tade var ovissheten inte begränsad till att handla om enbart tiden för häktesvistelsen. Det rör-
de sig även om ovisshet kring familj, arbete, häktesrutiner samt rättegång och dom. (1982 
s.34-37)  
   Som tidigare nämnts menar Levin att den unge, på grund av ovissheten i situationen, har ett 
behov av att skapa strategier för att hantera situationen och undkomma den så oskadd som 
möjligt. Han har genom sina intervjuer med tidigare tvångsvårdade ungdomar tyckt sig se en 
rad tydliga strategier. Exempelvis verkade vissa ungdomar hantera situationen genom att vara 
skötsamma, de höll en låg profil och uppförde sig på det sätt de trodde att personalen förvän-
tade sig. Andra ungdomars strategi var att isolera sig och på så vis hålla distans till andra 
människor. Vidare talar Levin om en kategori ungdomar som försökte hantera situationen, 
genom vad han kallar positiv anpassning. Denna anpassning bestod i att försöka göra vistelsen 
så behaglig som möjligt, att betrakta anstalten som ett slags hotellboende, i vilket man kan 
utnyttja resurser och förtroenden till egna syften. (1997, s.91-94) 
   Green genomförde 1994, som tidigare nämnts, en pilotstudie vid häktet i Malmö. Syftet 
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med denna undersökning var att få kunskap om hur häktade uppfattade verksamheten utifrån 
situationen som vårdtagare. I studien deltog 86 häktade personer i alla åldrar. De som var 19 
år eller yngre utgjorde 8 % av respondenterna. Hur många som var 20 år framgår inte av stu-
dien då Green valt att låta dem ingå i en annan ålderskategori, 20–29 år. I denna undersökning 
framkom bland annat att det som de häktade ansåg vara mest påfrestande var att tvingas vara 
ensamma och att inte få träffa sina anhöriga. Oro och ovisshet kring dom och de sociala kon-
sekvenser omständigheterna kunde medföra, var ytterligare en negativ aspekt av häktningen 
som framkom. Genom denna studie kunde Green även dra vissa slutsatser vad gällde häkt-
ningens positiva effekter. Det framkom bland annat att en del av respondenterna ansåg att 
häktningen utgjorde en möjlighet för dem att tänka över sina liv, medan andra betraktade häk-
tesvistelsen som semester, under vilken de fick mat, husrum och möjlighet att träffa gamla 
bekanta. Många av de häktade uttryckte ett behov av att återhämta sig och komma i balans, 
något som ansågs svårt i frihet. Greens övergripande slutsats av studien var att häktningen 
upplevdes olika beroende på vilken situation respondenterna befann sig i vid tiden för häkt-
ningen. (1995, s.12, 32, 36, 37) 

Teoretiskt perspektiv 
Vi har för vår undersökning valt att använda oss av Antonovskys teori om känsla av samman-
hang, förkortat KASAM. Anledningen till att vi valt just denna teori är att vi tror den kan bi-
dra till att nyansera det upplevelseperspektiv vi försökt fånga i vår studie. Vi anser att KA-
SAM är en relevant teori för vår undersökning eftersom den äger såväl en bredd som ett djup, 
som på ett meningsfullt sätt kan hjälpa till att klargöra den komplexa bild människors olika 
upplevelser utgör. KASAM-teorin kommer att bidra till att vi får en ökad förståelse för hur 
ungdomar kan uppleva sin situation i häktet, hur de kan hantera situationen, på vilka sätt de 
kan göra den begriplig och huruvida de kan betrakta omständigheterna som i någon mån me-
ningsfulla. 

Känsla av sammanhang 
Teorin om känsla av sammanhang utvecklades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Anto-
novsky var professor i medicinsk sociologi och verkade vid Hälsovetenskapliga fakulteten, 
Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, i Israel. (Antonovsky, 2005, s.12) 
   Tankarna kring KASAM-begreppet föddes 1970 då Antonovsky genomförde en undersök-
ning bland israeliska kvinnor, med olika etniska ursprung, om hur de anpassat sig till klimak-
teriet. En av dessa grupper bestod av centraleuropeiska kvinnor som under andra världskriget 
befunnit sig i koncentrationsläger. Vid analysen av undersökningsresultaten fann man att 51 
% av kontrollgruppen hade en ganska god allmän psykisk hälsa. Samma siffra för de kvinnor 
som varit i koncentrationsläger var 29 %. Det som väckte Antonovskys intresse var inte skill-
naden mellan dessa grupper utan hur hela 29 % av kvinnorna som hade erfarit fasorna i ett 
koncentrationsläger faktiskt var vid tillfredställande psykisk hälsa. Att de dessutom hade levt 
som flyktingar och byggt upp nya liv i ett land som tre gånger varit i krig, var ytterligare nå-
got som fascinerade Antonovsky. Han frågade sig då hur det kunde komma sig att en männi-
ska som utsätts för så hårda prövningar ändå kunde vara vid så god hälsa. Det var utifrån den-
na iakttagelse han sedan började utveckla vad som kom att kallas det salutogenetiska synsät-
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tet. Grunden i detta synsätt, som inriktar sig på människans hälsa, är ett fokus på vad det är 
hos olika individer som gör att de har kraft att se det positiva i situationen istället för att leta 
efter orsaker och olika förklaringar till varför de drabbats av motgångar. Ur detta tankesätt har 
Antonovsky utvecklat begreppet känsla av sammanhang. Att ha denna känsla av samman-
hang, menar han, bidrar till att en människa i större utsträckning bibehåller sin hälsa samt 
hanterar motgångar på ett mer framgångsrikt sätt. Teorin om känsla av sammanhang innehål-
ler tre centrala komponenter som måste ses i ett sammanhang där de relaterar till varandra. 
Dessa tre komponenter är; hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. (Antonovsky, 2005 
s.15-17) 

De centrala begreppen 

Hanterbarhet 
Komponenten hanterbarhet avser i vilken grad en människa upplever att han eller hon har 
olika resurser till sitt förfogande. Dessa resurser syftar till att vara människan behjälplig i mö-
tet med de krav som ställs på henne. Resurserna kan vara såväl sådana som är inneboende i 
människan själv, som resurser som finns hos behöriga andra, som hon räknar med och litar på. 
Att ha en hög känsla av hanterbarhet innebär att man kan förlika sig med att olyckliga saker 
händer i livet och när man råkar ut för motgångar kommer man att klara av detta utan att kän-
na sig som ett offer för omständigheterna eller som orättvist behandlad av livet. (Antonovsky, 
2005 s.45)  

Begriplighet 
Den andra komponenten har Antonovsky valt att kalla begriplighet. Med begriplighet avses i 
vilken grad man uppfattar såväl yttre som inre stimuli som förståeliga, sammanhängande och 
strukturerade, snarare än som kaotiska, slumpmässiga och oförklarliga. Att ha en hög känsla 
av begriplighet innebär att man förväntar sig att de framtida stimuli man kommer att konfron-
teras med är förutsägbara. Om man utsätts för oväntade, eller icke önskvärda stimuli, såsom 
död, krig och misslyckanden kommer man åtminstone att kunna ordna och förklara dessa. En 
människa med hög känsla av begriplighet har förmågan att göra denna typ av motgångar 
(be)gripbara . (Antonovsky, 2005 s.44)  

Meningsfullhet 
Denna tredje och sista komponenten kallar Antonovsky för KASAM-begreppets motivations-
komponent. Meningsfullhetskomponenten syftar till huruvida individen upplever att livet har 
en känslomässig innebörd. Detta betyder att man betraktar, i varje fall vissa av livets veder-
mödor, som värda att engagera sig i och känna entusiasm inför. Att känna meningsfullhet i 
tillvaron innebär att man, istället för att se utmaningar som enbart betungande och negativa, 
kan betrakta dem som naturliga inslag i livet som man försöker göra det bästa av. När olyck-
liga saker inträffar, har de med en hög grad av meningsfullhet lättare att ta sig igenom situa-
tionen eftersom de är mer benägna att konfrontera problemet och söka mening i det som hänt. 
Antonovsky menar att dessa personer alltid uppvisar ett engagemang och pratar om områden i 
livet som är betydelsefulla för dem på ett känslomässigt plan. Vad gäller de personer som har 
en mycket låg känsla av meningsfullhet, kan man konstatera att de visar tecken på att de har 
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få områden i livet som betyder något för dem. Att känna meningsfullhet är, enligt Antonovs-
ky, den viktigaste komponenten för att ha en hög känsla av sammanhang. (Antonovsky, 2005 
s.45-46) 

Stressorer 
Ett annat viktigt begrepp inom KASAM-teorin, som inte utgör en komponent i sig, är vad 
Antonovsky kallar stressorer. Den formella definitionen på vad stressorer innebär är; ”Krav 
som det inte finns några omedelbart tillgängliga eller automatiska adaptiva responser på”(s. 
57). Det rör sig alltså om akuta och/eller överraskande händelser i en människas liv som hon 
inte besitter en naturligt inneboende förmåga att bearbeta. Stressorer, oavsett om de ses som 
positiva eller negativa, har alltid som främsta konsekvens att ett spänningstillstånd uppstår 
hos individen. De människor som har ett högt KASAM tacklar dessa olika stressorer på ett 
bättre sätt än de med ett lågt KASAM. (Antonovsky, 2005, s.57) 

Sammanfattning 
Under en människas liv kommer hon att konfronteras med diverse stressorer, alltså omstän-
digheter som resulterar i en ökad stress. Hur människan tacklar den uppkomna situationen, 
har att göra med huruvida hon har ett högt eller ett lågt KASAM. En människa med ett högt 
KASAM besitter en större förmåga att betrakta motgångar som hanterbara, begripliga och 
meningsfulla utmaningar. En människa med lågt KASAM däremot tenderar att i större ut-
sträckning se det samma som att de är offer för okontrollerbara, obegripliga och icke me-
ningsfulla omständigheter. 

Förförståelse 
Vi har båda erfarenhet av verksamheten på Kronobergshäktets ungdomsavdelning. En av oss 
har tidigare arbetat som kriminalvårdare på avdelningen medan den andra har besökt den 
samma i egenskap av praktikant vid en frivilligorganisation. Detta har medfört att vi har haft 
relativt stor förförståelse vad gäller verksamheten. Bland annat hade vi kunskap om avdel-
ningens rutiner och hur vardagen där kunde se ut. Vi var även förberedda på att möta den 
målgrupp som var föremål för vår studie. Denna förståelse kan ha påverkat vår undersökning i 
flera avseenden. Vad gäller val av intervjuteknik tror vi att vår förförståelse om målgruppen 
hade en positiv inverkan på undersökningen, då vi valde att hålla intervjuer som var av det 
mer informella slaget. Vi ville inte att intervjun på något vis skulle likna en förhörssituation, 
vilket kunde ha blivit fallet om vi hade valt att hålla en mer strukturerad intervju, byggd på 
färdiga frågor och svar. Man kan dock fundera över om vår förförståelse till viss del utgjorde 
ett hinder för oss i vår förberedelse av intervjun. Vår kännedom om verksamheten gjorde det 
lätt för oss att välja de teman som skulle styra samtalet. Om vi inte haft kunskap om rutiner 
och regler på häktet, hade vi tvingats söka information kring detta. Genom att ta för givet att 
vi redan visste tillräckligt kanske vi förbisåg nya spår eller andra intressanta vinklingar. Där-
emot kan vår erfarenhet av målgruppen ha bidragit till att vi var förberedda på vad vi kunde 
möta och att vi därför kunde känna oss avslappnade i intervjusituationen. Även vår erfarenhet 
av häktesmiljön kan ha underlättat vårt möte med ungdomarna. Vi tror att om man aldrig har 
besökt ett fängelse/häkte eller varit i kontakt med dess klienter, kan de nya intrycken ta en 
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stor del av ens uppmärksamhet och resultera i att man tappar koncentration. Även de känslor 
det kan väcka att för första gången möta människor i en så pass utelämnande och sårbar situa-
tion, kan bidra till att man blir mindre fokuserad på uppgiften. Man kan dock betrakta vår 
kännedom om miljön och klienterna ur en annan synvinkel. Vår bekvämlighet i situationen 
kan ha inneburit att vi gick miste om små detaljer, vilket kan ha fått som konsekvens att vi 
inte utnyttjade möjligheten att följa upp berättelser genom följdfrågor på bästa sätt. Avslut-
ningsvis kan man säga att vår förförståelse kan ha påverkat vår uppsats på flera plan. Vi har 
dock under intervjuerna samt i arbetet med materialet, aktivt verkat för att inte låta vår med-
vetna förförståelse styra.   

Metod 
Vi har för vår undersökning använt oss av kvalitativ metod. Olsson och Sörensen beskriver 
den kvalitativa ansatsen som en metod i vilken forskaren är subjektiv och ofta har en långva-
rig kontakt med respondenterna. Vidare menar de att den kvalitativa forskningen är flexibel. 
Såväl frågeställningarna som det studerade fenomenet fördjupas och tydliggörs stegvis under 
forskningsprocessen. Forskningen har sin grund på en mikronivå, den utgår från ett fåtal indi-
vider och innefattar ett större antal variabler. Slutligen menar Olsson och Sörensen att den 
kvalitativa forskningen är djupgående och rör sig i specifika kontexter. (2001, s.14) För att 
fånga respondenternas upplevelser av ett fenomen, är det nödvändigt för forskaren att ha ett 
inifrånperspektiv, något som utesluter en kvantitativ metod. Vår undersökning bygger på per-
sonliga möten och öppen interaktion med respondenterna, vilket har möjliggjort en flexibel 
hållning och en öppenhet inför respondenternas livsvärld. 
   Metoden för vår undersökning har influerats av det fenomenologiska förhållningssättet. Att 
ha en fenomenologisk ansats innebär att man som forskare intresserar sig för att försöka förstå 
fenomen utifrån individers egna perspektiv. Den verklighet som betyder något är den som 
individen uppfattar som sin verklighet. (Kvale, 1997, s.54) Vi har i denna studie försökt fånga 
respondenternas upplevelser av häktessituationen. Genom undersökningen har vi haft ett öp-
pet förhållningssätt till vad som kan framkomma. Inspiration till detta angreppssätt har vi hit-
tat i den fenomenologiska traditionen.   

Datainsamling 
Vid sökning av tidigare forskning inom vårt ämnesområde använde vi oss av sökord som; 
häkte, ungdom, kriminalitet, brottslighet, frihetsberövande, unga lagöverträdare, straffrätt. De 
engelska sökorden var bland annat: young, criminal, youth, arrest, delinquent, juvenile, pen-
alty, detain, adolescent, custody. De databaser vi främst använde oss av var Libris, Social Sci-
ences Citation Index, Academic search elite, International Bibliography of Social Sciences 
samt PsycINFO. Utfallet av våra sökningar var litet. Vad gäller internationell forskning kunde 
vi inte hitta någon sådan som vi tyckte var relevant för vår undersökning. Vi tog del av ett 
antal amerikanska studier som behandlade ungdomskriminalitet ur olika perspektiv. Då dessa 
varken innefattade forskning kring just häktade ungdomar eller var applicerbara på svenska 
förhållanden, kunde de dock inte tillföra något värdefullt för vår undersökning. Den svenska 
forskning vi fann genom våra databassökningar var även den mycket begränsad. Vi fann en 
pilotstudie från 1995, en D-uppsats från psykologlinjen daterad 1982, en doktorsavhandling 
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från 2006 samt en rapport från statens institutionsstyrelse skriven 1997. Det vill säga, studier 
som till stor del antingen har relativt låg status inom forskning eller/och är till åren kommen. 
Dock behandlade samtliga fyra studier antingen häktessituationen eller upplevelseperspektiv 
av frihetsberövande och är därför även den forskning som omnämns i denna undersökning. 
Genom Libris kunde vi även finna litteratur som var relevant för introduktionen till vårt pro-
blemområde.  
  

Urval och uppsökande av respondenter 
I urvalet av respondenter för vår undersökning satte vi upp tre kriterier. Ungdomarna skulle 
vara mellan 15 och 20 år gamla, tala svenska eller engelska, samt vara i tillräckligt bra fysiskt 
och psykiskt skick för att klara av att genomföra en intervju. Vad gäller kön och etnicitet togs 
inga sådana hänsyn i urvalet. Orsaken till detta var att studien endast syftade till att undersöka 
ungdomars upplevelse, oberoende av kön och bakgrund. Vi fick klartecken av den ansvarige 
på Kronobergshäktets ungdomsavdelning att genomföra undersökningen. Personal i tjänst 
bistod oss i att finna de respondenter som motsvarade våra kriterier. Av de vid tillfället 17 
intagna på avdelningen var fyra personer vare sig svensk- eller engelsktalande, fem personer 
hade restriktioner och en av de intagna var äldre än 21 år. Sju av ungdomarna på avdelningen 
motsvarade våra kriterier. Av dessa var två personer under 18 år, vilket innebar att vi först 
efter tillstånd från målsman, kunde låta dem deltaga i undersökningen. Den ansvarige för 
ungdomsavdelningen var oss behjälplig vad gällde att inhämta detta tillstånd. 
   Dagen före intervjuerna skulle påbörjas, tillfrågades ungdomarna om de var intresserade av 
att deltaga i undersökningen. Vi trodde att vi skulle få en bättre respons om vi själva fick tala 
med dem och informera dem om syftet med undersökningen. Anledningen till detta resone-
mang var att vi inte hade någon tidigare relation till ungdomarna som av olika skäl skulle 
kunna betyda att de kände sig negativt inställda. Vidare ansåg vi att det var mer lämpligt att vi 
gav dem information om undersökningens syfte, helt enkelt eftersom det var vi som skulle 
genomföra den. Slutligen trodde vi att själva intervjusituationen kunde underlättas om ung-
domarna redan innan fått en bild av vilka vi var. Vi presenterade undersökningen, frågade 
dem om de ville medverka samt upplyste dem om att det var frivilligt och helt anonymt. 
Samtliga sju ungdomar tackade ja till att vara med. 
   Det faktum att vi inte hade någon möjlighet att inkludera ungdomar med restriktioner i vår 
undersökning innebar att vi inte fick ta del av de mest isolerade ungdomarnas upplevelse. 
Även språkkunskaper innebar ett hinder för att få ytterligare fyra ungdomars upplevelse. Des-
sa fyra ungdomar var med all sannolikhet mycket utsatta med tanke på svårigheten att kom-
municera med såväl personal som andra intagna. Restriktioner och språkbarriärer har för den-
na undersökning, med andra ord, inneburit att respondenterna utgörs av de ungdomar som har 
bäst förutsättningar att hantera situationen.  

Intervjuteknik 
För att på bästa möjliga vis fånga ungdomarnas upplevelser av häktessituationen, antog vi att 
en så kallad informell konversationsintervju skulle vara den mest lämpliga intervjuformen. Ett 
annat skäl till valet av intervjuteknik var, som tidigare nämnts, att vi inte ville att intervjun 
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skulle påminna om ett förhör. Att använda sig av denna intervjuteknik innebär att man har en 
mycket öppen intervjustrategi, i vilken det finns utrymme för spontana frågor och svar, vilket 
i sin tur möjliggör en frihet i samtalet. Detta innebär att konversationen kan löpa fritt i olika 
riktningar. (Larsson & Lilja m fl., 2005, s.104) Eftersom vi i så liten utsträckning som möjligt 
ville påverka ungdomarnas berättelser, ansåg vi att det var bättre att utgå från övergripande 
teman än att ha en detaljerad intervjuguide. Inom ramen för ovan nämnda intervjuteknik valde 
vi att ha enbart en förutbestämd fråga, med vilken vi inledde samtliga intervjuer. Denna inle-
dande fråga var: Hur ser din dag på häktet ut? En fri berättelse leder per automatik till en 
mängd följdfrågor, vilka i sin tur möjliggör en fördjupning av samtalet. Vi trodde att det skul-
le kännas mer naturligt för ungdomarna att på detta vis förmedla sina upplevelser. Som tidiga-
re nämnts hade vi dock en rad förutbestämda teman, vilka syftade till att de skilda samtalen 
ändå skulle ha någon form av enhetlighet. Vi kände även att det var nödvändigt att ha dessa 
teman då vi i förväg omöjligt kunde veta hur pass utvecklad ungdomarnas egen berättarför-
måga var. Vi använde oss med andra ord av en intervjuguide som innehöll övergripande te-
man, vilka var: personal, regler och rutiner, närstående, andra intagna, aktiviteter, atmosfär, 
fysisk och psykisk hälsa samt isolering. Vi trodde att dessa teman skulle vara bra att röra sig 
kring för att få en helhetsbild av situationen.    

Intervjusituationen 
Intervjuerna ägde rum i ett av avdelningens gemensamhetsrum. Vi antog att detta rum för-
knippades med mer positiva aktiviteter till skillnad från förhörsrum och den egna cellen, vilka 
var våra andra alternativ. I gemensamhetsrummet får ungdomarna ibland möjlighet att titta på 
film och spela spel med mera. Rent utseendemässigt är detta rum mer ombonat än avdelning-
ens övriga lokaler, med soffgrupp, matta och gardiner påminner detta rum mer om en hemmil-
jö. Vi var båda två närvarande vid intervjutillfället. Eftersom vi genomförde en informell 
konversationsintervju, antog vi att det skulle vara en fördel att vara två, då denna typ av inter-
vju ställer höga krav på intervjuaren. Det krävs att denna är lyhörd och empatisk i sitt samtal 
utan att för den skull tappa koncentrationen vad gäller att hålla sig till det ämne som är rele-
vant för undersökningen. (Larsson & Lilja m fl., 2005, s.104) Vi trodde att två intervjuare, 
med en gemensam insats, skulle ha större möjlighet att uppmärksamma detaljer i berättelserna 
och att kvalitén på följdfrågorna därmed skulle öka. Under intervjun användes såväl bandspe-
lare som videokamera. Anledningen till att videokamera användes var att vi ville försäkra oss 
om att ljudupptagningen blev bra. Vi använde enbart kameran för ljudupptagning och filmade 
inte. Vad gäller ungdomarnas upplevelse av intervjusituationen, tror vi att denna skiljde sig 
väsentligt från ungdom till ungdom. Någon verkade ha förberett sig mycket noga och hade en 
detaljerad berättelse om sin dag på häktet. En annan gav ett mycket nervöst intryck och ville 
hellre att vi skulle ställa direkta frågor. Några verkade upprymda över att få prata med utom-
stående om sin situation medan några gav sken av att uppleva intervjusituationen som påfres-
tande. Även om respondenterna befann sig i olika emotionella tillstånd, vilket påverkade in-
tervjuerna vad gäller såväl längd som innehåll, fullföljde samtliga intervjuerna.   
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Bearbetning och analys av resultat 
Vi inledde vår bearbetning av materialet med att transkribera respondenternas utsagor orda-
grant.  För att få en överblick av materialets innehåll, lästes sedan transkriberingarna noggrant 
igenom vid ett flertal tillfällen. Då vi bildat oss en uppfattning om innehållet, skapade vi te-
man, vilka utgick från de gemensamma nämnare vi funnit i de olika berättelserna. Vi kodade 
sedan materialet utifrån dessa teman, som i detta skede var 15 stycken. Vid en genomgång av 
det omvandlade materialet, fann vi att vissa av kategorierna var för omfattande, några var 
ganska intetsägande, medan andra var för snäva. Detta resulterade i att vi slutligen hade åtta 
teman, efter vilka vi gjorde en sista kodning. Dessa teman var: isolering och inlåsning, psy-
kisk och fysisk hälsa, maktlöshet, självreflektion, aktiviteter, kontakt med intagna och perso-
nal, kontakt/relation med yttervärlden samt ovisshet. För att göra materialet överskådligt 
genomförde vi i detta skede en meningskoncentration, det vill säga en sammanfattning av 
innebörden i varje kod (Olson & Sörensen, 2001. s.99). Metoden vi använde oss av vid bear-
betningen av materialet kan närmast beskrivas som ad hoc, då vi använde oss av flera tekniker 
för att skapa mening i materialet. (Kvale, 1997, s.184–185)  
   Det bearbetade materialet analyserades sedan utifrån Antonovskys teori om känsla av sam-
manhang, KASAM. Vi genomförde då en ny kodning av materialet utifrån teorins tre centrala 
komponenter; hanterbarhet, begriplighet samt meningsfullhet. Denna kodning utmynnade 
sedan i vår analys av hur ungdomar i häkte kan förstå, hantera samt se mening i sin situation.  

Studiens tillförlitlighet 
För att en undersökning skall anses tillförlitlig bör såväl reliabiliteten som validiteten vara 
hög. Validitet kan kortfattat definieras som huruvida forskaren i en undersökning mätt det han 
eller hon avsett att mäta (Esaiasson & Gilljam m fl., 2004, s.61) Vår avsikt var att undersöka 
ett upplevelseperspektiv. Det som kan tala för validiteten i denna studie är att vi genom en 
öppen intervjuform låtit respondenterna, i så stor utsträckning som möjligt, förmedla sina 
egna upplevelser. Att vi var två intervjuare som kunde uppfatta detaljer i ungdomarnas berät-
telser och ställa följdfrågor kan ytterligare ha bidragit till validiteten i denna studie. Något 
som kan tala emot validiteten i denna studie är att kvalitén på intervjuerna blir beroende av 
respondenternas förmåga att förmedla sina upplevelser. Ungdomarnas varierande berättarför-
måga samt vår bristande erfarenhet som intervjuare kan ha haft en negativ effekt på validite-
ten. Vidare innebär det faktum att respondenterna utgjordes av de intagna som hade bäst möj-
ligheter att klara av situationen, svensktalande utan restriktioner, att bilden av hur ungdomar 
klarar av häktessituationen kan bli något skev. 
   För att en studie skall anses ha en hög reliabilitet krävs det att andra forskare, genom att 
använda samma mätinstrument, skall komma fram till liknande resultat när de undersöker 
samma fenomen (Olsson & Sörensen, 2001, s.73). Det faktum att intervjuerna byggde på 
öppna kvalitativa intervjuer, kan göra det svårt för andra forskare att upprepa undersökningen. 
Vidare grundar sig studien på sju personers specifika upplevelser vid en bestämd tidpunkt. 
Olsson och Sörensen menar att även om respondenterna är de samma, kan den tid som förflu-
tit mellan intervjutillfällena medfört att deras upplevelse av situationen har förändrats (2001, 
s.73-74). I dessa avseenden kan reliabiliteten ha påverkats negativt. Dock tror vi att det fak-
tum att vi båda har erfarenhet av interaktion med målgruppen kan ha bidragit till att ungdo-
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marna, under intervjuerna, kände sig tillräckligt trygga för att våga dela med sig av sina upp-
levelser. Detta kan ha varit positivt för reliabiliteten eftersom det kan ha bidragit till en ökad 
tillförlitlighet hos mätinstrumentet, det vill säga intervjuarna. För att i så hög utsträckning 
som möjligt säkerställa denna studies reliabilitet, har vi redogjort för vårt tillvägagångssätt 
under hela forskningsprocessen. 
   När man talar om en undersöknings generaliserbarhet resonerar man kring huruvida det går 
att applicera resultaten på en större population. Hur allmängiltigt kan resultatet antas vara? 
(Esaiasson & Giljam m fl., 2004 s.171-172) Vi har i vår undersökning inte haft någon genera-
liserande ambition eftersom vi försökt fånga ett fåtal respondenters upplevelser av en situation 
vid en specifik tidpunkt. Då människor upplever fenomen på skilda sätt kan man nog inte se 
resultaten i denna typ av undersökningar som generella. Vi har däremot kunnat dra vissa pa-
ralleller till annan forskning inom området, vilket kan tala för att det finns vissa aspekter i 
upplevelserna som är av ett mer allmängiltigt slag. 
   

Etiska överväganden 
Respondenterna i vår undersökning befann sig i en mycket utelämnande och integritetskrän-
kande situation. Detta har medfört att vi behövt göra ett antal etiska överväganden. Det som 
påverkat resultatredovisning och analys i störst utsträckning är att vi inte kunnat redogöra för 
varje enskild persons berättelse. Skälet till detta ställningstagande var att vi ville minimera 
risken att någon av respondenterna skulle kunna bli igenkänd.  Detta ligger i linje med det 
etiska förhållningssätt Kvale menar att forskaren bör ha vad gäller rapportering. När man tar 
ställning till hur resultatet skall redovisas bör man ha i åtanke vilka konsekvenser den färdiga 
rapporten kan få för intervjupersonerna. (1997, s.105) Såväl resultat- som analysavsnitt hade 
eventuellt kunnat bli mer intressant att läsa om man fått följa varje respondents upplevelse av 
samtliga teman. Om man som läsare också haft viss fakta om varje person, såsom bakgrund, 
brottsmisstanke med mera, hade uppsatsen säkerligen varit mer fängslande. Av etiska skäl 
valde vi dock att inte presentera och i vissa fall inte heller undersöka dessa aspekter. Dels för 
att inte själva påverkas av kännedom om ungdomarnas förhållanden och vad de var misstänk-
ta för, men även för att inte lämna ut eller kränka dem. Detta gäller kanske främst i avseendet 
att redovisa vilka misstankar om brott som var riktade mot ungdomarna, då detta kan vara ett 
mycket känsligt område. Samtliga respondenter erbjöds att ta del av den färdiga uppsatsen, 
något som endast en person tackade nej till.  
   Vad gäller intervjusituationen menar Kvale att det är viktigt att ha i åtanke hur mötet kan 
påverka respondenterna. Att berätta om sin svåra situation i ett icke terapeutiskt syfte, kan 
leda till att respondenten i efterhand känner sig utnyttjad eller kränkt. (1997, s.105) För att 
minimera riskerna för att detta skulle inträffa informerade vi noggrant om vad syftet med 
samtalet var. Vi var samtidigt medvetna om att ungdomarnas behov av sociala kontakter kan 
ha påverkat deras beslut att medverka. Under intervjuerna försökte vi därför att vara upp-
märksamma på ungdomarnas sinnesstämning. Om vi märkte att någon kände sig obekväm i 
situationen erbjöd vi honom en paus eller ändrade riktning på samtalet. Andra etiska ställ-
ningstaganden som gjordes inför intervjusituationen var val av plats och intervjuteknik. Att 
utforma intervjun som ett samtal i en så trivsam miljö som möjligt, tror vi kan ha minskat 
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risken att ungdomarna känt sig förhörda eller tvingade att dela med sig av känslig informa-
tion. Även det faktum att ungdomarna hade över ett dygn på sig att fundera över huruvida de 
ville deltaga i undersökningen eller inte, tror vi kan ha bidragit till att de kände att deras med-
verkan var helt på frivillig basis.  

Resultat 

Presentation av intervjupersonerna 
De sju respondenterna är unga män i åldrarna 16 till 19 år som vid tiden för denna undersök-
ning var intagna på Kronobergshäktets ungdomsavdelning. Den ungdom som befunnit sig 
längst på häktet hade varit intagen i fyra månader och den av ungdomarna som varit där under 
kortast tid hade vid intervjutillfället varit intagen i en månad. Medeltalet för häktningstiden 
bland ungdomarna var ca två månader. Två av ungdomarna hade enligt egen utsago tidigare 
erfarenhet av institutionsvistelse. En av dem hade tidigare varit häktad samt omhändertagen 
enligt LVU och den andra ungdomen hade tidigare varit omhändertagen enligt LVU.  

Tankar kring isolering och inlåsning 
I samtalen med ungdomarna kom vi in på vad de upplevde som svårast med att vara häktad. 
Flertalet av dem uppgav att det var själva inlåsningen som var det mest påfrestande. Att inte 
ha sin frihet samt att inte få röra sig fritt och kunna vara utomhus, var några av de negativa 
följder av inlåsningen som de nämnde. Även isoleringen var en aspekt som påverkade dem i 
hög grad. Någon sade att han kunde få panik av att vara ensam, en annan att det var tungt att 
bara ha sig själv, inget socialt umgänge och att den tystnad som uppstod förde med sig en 
känsla av ensamhet. Två av ungdomarna uttryckte tankar kring isolering och inlåsning på föl-
jande vis:  
 

”Man blir borta, för sig själv, man träffar inga folk, man pratar inte något, det är 
tyst hela tiden. Man är bara i sig själv, i tankarna.” 
 
”Att vara här på häktet, allt är jobbigt, att vara inlåst, man kan inte röra sig som 
man vill, man kan inte träffa familjen och det är väl det som är jobbigast, att man 
inte kan träffa dem.”  
  

Vidare ansåg en annan av ungdomarna att han var extra isolerad eftersom han inte tyckte sig 
ha något gemensamt med de andra intagna och på grund av detta valde att hålla sig för sig 
själv. En av ungdomarna uppgav att han led mycket av isoleringen eftersom han var en myck-
et social person som var van vid ett stort umgänge. 
 

”Alltså jag ju van att vara social och alltid ha folk omkring mig. Så när klockan 
blir fem, då sitter man helt själv och då får man typ panik ibland och bara, man 
vill inte sitta själv liksom.” 

 
   Att bli fråntagen sitt sammanhang och inte få leva sitt vanliga liv, liksom att inte få vara 
med sin familj var ytterligare negativa konsekvenser av isoleringen. En av ungdomarna påpe-
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kade att han, med tanke på hans mycket unga ålder, var ovan vid att vara borta från sin familj. 
Detta upplevde han som mycket svårt. Någon beskrev en känsla av avundsjuka som uppstod 
när han såg personalen skratta tillsammans. Han blev då påmind om hur hans sociala liv bru-
kade se ut och önskade då att det var han som fick skratta med sina kamrater. 
 

”Personalen, de är ju alltid glada mot varandra och de skrattar och då tänker man 
såhär, ja, jag önskar jag kunde vara ute nu också och skratta med mina kompisar. 
Alltså det är ju dystert, det är det. Liksom alla är nedstämda men, men ändå glada. 
De visar att de är glada men de är inte det.”  

 
En annan av ungdomarna berättade att han hade känt sig ledsen och utanför då han fått reda 
på att hans kamrater varit ute tillsammans och haft roligt en fredagskväll, utan att han hade 
kunnat vara med.  

Den psykiska och fysiska hälsans förändring 
Av de sju ungdomar vi talade med, var det enbart en som uppgav att häktningstiden inte hade 
påverkat hans hälsa negativt överhuvudtaget. Resterande sex ungdomar ansåg att deras psy-
kiska hälsa hade försämrats under häktningstiden, vilket uttrycktes på olika sätt. Exempelvis 
uppgav två av dem att de led av depression, fyra av ungdomarna berättade att de inte mådde 
bra psykiskt, någon beskrev detta som ångest, en annan som känsla av hopplöshet. 
 

”Det psykiska, alltså det blir bara värre när man sitter här. Man är instängd i sig 
själv alltså.” 
 
”…när man sitter här så bryts ens psyke ner. Det finns ingen här som mår bra.”  

 
För en av ungdomarna var ångesten så stor att han avstod från den dagliga promenaden då han 
upplevde inlåsningen i rastgården som allt för ångestframkallande. En annan av ungdomarna 
trodde att ett av skälen till att han inte mådde bra var att han upplevde att han hela tiden blev 
besviken i samband med rättegångar och häktningsförhandlingar.  
 

”…man får ju avslag på avslag liksom. I mitt fall tror jag alltid att de skall släppa 
mig för jag har inte gjort det…Det är det tyngsta, alltså när man hela tiden får ne-
gativa svar.” 

 
Två av ungdomarna uppgav att de försökt få hjälp för sina psykiska besvär. En av dessa hade 
haft kontakt med en psykolog men ansåg sig inte ha blivit hjälpt alls. Han upplevde psykolog-
kontakten som att han vände ut och in på sitt liv och gav information om sig själv, utan att han 
fick någonting tillbaka eller blev hjälpt på något sätt. Han hade därför valt att i fortsättningen 
hålla sina problem för sig själv. Den andra ungdomen uppgav att han vid ett tillfälle var led-
sen och mådde dåligt och därför bad att få tala med en psykolog. Efter två veckor hade han 
fortfarande inte fått någon hjälp. 
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   Flertalet av ungdomarna ansåg att även deras fysiska hälsa och allmänna kondition hade 
försämrats. Skälen till detta var mycket stillasittande och få möjligheter att röra på sig. Detta 
uttrycktes bland annat som känslor av lathet och orkeslöshet. Några av ungdomarna som tidi-
gare varit aktiva inom idrotten uppgav att konditionen markant blivit sämre och att de på 
grund av detta såg det som svårt att komma tillbaka till den nivå de varit på tidigare: 
 

”Alltså jag är en sportmänniska. Jag har alltid sportat, hela mitt liv. Jag har tränat 
mycket fotboll och jag använder alltid min kropp. Och i torsdags då var det gym, 
då sprang jag, det finns sådana här springband. Då sprang jag en minut och sedan 
tänkte jag så här, jag orkar inte mer. Jag orkar inte springa. Och sedan igår hade 
jag värsta träningsvärken fast jag hade sprungit i en minut liksom. Och då märker 
man ju att den fysiska hälsan är otroligt dålig, min kropp mår inte bra av det. Jag 
är van att röra mig mycket. Man rör sig inte alls här.” 

 
Oönskad och betydande förändring av kroppsvikten var något som drabbat två av ungdomar-
na. Vidare uppgav en av ungdomarna att han ända sedan arresteringen haft problem med 
muskelknutor i ryggen och smärtor i bröstkorgen. Han trodde att detta var symptom på att han 
mådde psykiskt dåligt. 
   Slutligen berättade fyra av ungdomarna att de hade problem med sömnen. Några hade svårt 
att somna på kvällen, medan andra led av att de vaknade flera gånger per natt och hade svårt 
att somna om. 

Förhållningssätt till aktiviteter 
Vad gäller aktiviteter, uppgav sex av ungdomarna att de tränade regelbundet, antingen en till 
två gånger i veckan i grupp eller enskilt i ett mindre avdelningsgym, alternativt i sin cell dag-
ligen. Den sjunde hade på grund av restriktioner inte haft denna möjlighet, men hade anhållit 
om att få träna sedan restriktionerna hävts. Träningen ansågs viktig av alla eftersom den bi-
drog till ökat välbefinnande. För somliga utgjorde den även ett viktigt socialt inslag i en en-
formig vardag.   
   Sex av ungdomarna utnyttjade möjligheten att gå ut på promenad varje dag. Några nämnde 
att detta var viktigt för att få frisk luft, andra menade att det sociala umgänget var det som 
betydde mest. Vad gäller såväl träning som promenad hade samtliga ungdomar en mycket 
klar uppfattning om vilka regler som gällde. Trots att de alla var säkra på sin sak, skilde sig 
versionerna om hur rutinerna såg ut väsentligt. Exempelvis menade någon att man inte fick 
använda avdelningsgymet om man inte hade restriktioner, medan någon annan tränade där 
dagligen trots att han inte hade restriktioner. Någon hävdade att man inte fick gå på promenad 
om man valde att träna den dagen, medan andra berättade att de både tränade och gick på 
promenad samma dag. 
   En mycket central och viktig aktivitet för ungdomarna var TV-tittande och en stor del av 
tiden ägnades åt detta. De menade att tiden gick fortare när man tittade på TV och att man 
kunde slippa tänka. 
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”…tv:n är viktig, den räddar min dag. Det är jobbigt att bara ligga och kolla i väg-
gen.” 

  
   Ett fåtal av ungdomarna uppgav att de vid ett par tillfällen hade fått aktivera sig tillsammans 
med någon i personalen. De hade då spelat spel eller bakat i avdelningens kök, vilket ungdo-
marna hade uppskattat.  
 

”Ibland får man sitta här i gemrummet och spela, det kanske man får göra en gång 
i veckan. Och ibland får man baka. Det beror på hur man uppför sig, men de tar ju 
oftast de med restriktioner. För de som har restriktioner får ju inte träffa någon 
överhuvudtaget. Vi får ju i alla fall gå på promenad.” 

 
   Majoriteten av ungdomarna fick undervisning vid två tillfällen i veckan. Åsikterna om den-
na aktivitet skiljde sig något från person till person. Några tyckte inte att det var en riktig sko-
la, andra menade att det mest handlade om att bryta isoleringen för deras del. En av ungdo-
marna studerade på egen hand för att inte komma efter i sina gymnasiestudier. Han studerade 
även körkortsteori, vilket en av de andra ungdomarna uppgav att även han gjorde. 
   Två av ungdomarna arbetade på avdelningen. En av dem städade dagligen och den andra 
fyllde på avdelningens termosar med varmvatten två gånger om dagen, han försåg även de 
andra med soppåsar samt vek tvätt från Hallanstalten. Skälen till att de arbetade var dels att de 
fick betalt men även för att de fick vistas utanför cellen i större utsträckning. 
   Dessa aktiviteter till trots, ansåg de flesta av ungdomarna att de var understimulerade, att de 
inte gjorde så mycket och att det inte hände så mycket. Någon menade att det är tråkigt att 
bara prata med samma personer hela tiden och efterlyste någon annan form av aktivitet, ex-
empelvis tyckte han att de borde få ha en fotboll i rastgårdarna. 
 

”Vi får inte ens ta in en fotboll, in i promenadgården…de tror att man kan få in 
knark där och vad som helst i bollen, du vet. Vi har sagt det, vi har gått ihop all-
ihop. Vi kan betala fem hundra allihop bara ni köper en boll för en hundralapp. De 
säger bara nej. Promenaden, det är inte så stort, det är tråkigt liksom. Efter ett tag 
när man har suttit som vi, vi har varit samma personer i två veckor. Då finns det 
inte så mycket att prata om.” 

 
En annan av ungdomarna tyckte att det skulle finnas fler möjligheter till gruppaktiviteter, som 
att få spela spel tillsammans. Han påpekade också att han tyckte att det var egendomligt att de 
vuxna hade möjlighet att vistas på öppna avdelningar med få begränsningar vad gällde det 
sociala umgänget, medan ungdomarna fick sitta inlåsta större delen av dygnet. Han menade 
att det var viktigare för ungdomar att bryta isoleringen, eftersom de var psykiskt svagare än 
vuxna. Vidare uppgav de flesta att de, för att bryta isoleringen, tog varje tillfälle som bjöds att 
komma ut ur sin cell, vilken aktivitet det än gällde. Någon nämnde att han försökte prata med 
andra så mycket det gick för att hans sociala sida inte skulle ta för stor skada. Att vara så sköt-
sam som möjligt för att få göra så mycket som möjligt var en klart uttryckt strategi hos två av 
ungdomarna. De menade att det var bara de själva som förlorade på att säga emot och bråka. 
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”Man sitter inlåst ganska länge. Och sedan ibland kommer såhär organisationer 
som Röda korset och KRIS om man vill prata. Man tar ju varje tillfälle man får att 
gå ut ur cellen. Sedan finns det inte mycket att göra.” 

Sociala relationer i häktesmiljön  
I samtalen med de sju ungdomarna kom känslor för personalen upp. Uppfattningarna var både 
av positiv och av negativ karaktär. En av ungdomarna hade enbart negativa saker att säga om 
häktespersonalen medan tre av dem enbart var positiva. De resterande tre uttryckte sig såväl 
negativt som positivt. Det negativa som framkom var bland annat att ungdomarna upplevde 
att en del av personalen verkade trötta på sina arbeten och att de var likgiltiga inför ungdo-
marnas behov. Vidare upplevde flera av ungdomarna att personalen, utan att ange några skäl 
till varför, konsekvent sade nej till det mesta.  
 

”De som jobbar här de förstår ju inte att man inte mår bra. Även om de förstår det 
så gör de ingenting. De som jobbar här de vill bara göra någonting om det är nöd-
vändigt.” 

 
   Det som upplevdes som positivt vad gäller personalen var att det fanns de som verkligen tog 
sig tid att tala med ungdomarna. Två av ungdomarna trodde att den personal som arbetade på 
ungdomsavdelningen i allmänhet var mer omtänksam och lyhörd än personal som arbetade 
med vuxna intagna.  
 

”Personalen är bra. De är bättre här på ungdomsavdelningen. De går och kollar till 
ungdomarna, kollar så att de mår bra.” 

 
   Umgänge med de andra intagna var något som ungdomarna värderade olika högt. Två av de 
sju ungdomarna valde att inte ha någon kontakt med de andra intagna på avdelningen. En av 
dem berättade att han inte ville umgås med de andra ungdomarna eftersom han trodde att han 
inte har något gemensamt med dem. Han hade en föreställning om att de hade en annan upp-
växt än vad han hade och att de kanske inte avslutat grundskolan. Vidare trodde han att de 
andra ungdomarna kanske använde droger, varför han valde att inte ha samsittning eller ge-
mensam promenad. Den andra ungdomen som valt bort umgänge ville inte umgås med några 
andra människor överhuvudtaget, då han inte orkade med sociala kontakter.  
   Av de ungdomar vi talade med hade fyra så kallad samsittning. Dessa upplevde att samsitt-
ningen bidrog till att dagarna gick fortare samt att det var skönt att inte behöva vara ensam 
hela tiden. Några av ungdomarna menade dock att samsittningen kunde vara mycket enfor-
mig. Då ungdomarna samsatt brukade de spela spel, titta på Tv tillsammans och prata. Samt-
liga hade själva valt sin samsittare och uppgav att de hade lärt känna varandra under prome-
naden. En av ungdomarna uppgav dock att samsittningen egentligen inte gav honom så myck-
et eftersom han inte hade så mycket gemensamt med sin samsittare. 
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”Han har hållit på mycket med narkotikabrott och jag har inget med narkotika att 
göra. Så det, det är två olika världar, det finns inte så mycket att prata om, utan 
man spelar kort och så. Sedan när man är färdig med det, då tar man ett annat spel. 
Sen gör man inte så mycket mer. Sedan går man till sin cell och jag kollar på TV.” 

 
Den sjunde ungdomen berättade att han gärna skulle vilja ha någon att samsitta med men att 
de han kände redan var upptagna. 
   En annan möjlighet för ungdomarna att umgås var under den dagliga gruppromenaden. Fem 
av dem utnyttjade denna och uppskattade att få komma ut en stund och prata med andra. 

Relationen till närstående 
Ungdomarna uppgav att de hade två sätt att hålla kontakt med familj och vänner. Dels genom 
att dessa besökte dem i häktet, dels genom att ungdomarna själva ringde på bestämda telefon-
tider. Vad gäller besök uppgav samtliga ungdomar att de haft detta någon gång under häkt-
ningen. Besöksfrekvensen varierade dock stort från ungdom till ungdom. Två av ungdomarna 
uppgav att de endast haft ett besök. De övriga uppgav att familj och/eller vänner löpande häl-
sade på dem. Vissa av dem hade bestämda tider varje vecka då de fick besök. Alla de sju ung-
domarna använde sig av den dagliga telefontiden. 
   Att ha kontakt med yttervärlden påverkade ungdomarna såväl positivt som negativt. Några 
av ungdomarna uppgav att besök och telefonsamtal enbart påverkade dem positivt, då regel-
bunden kontakt med närstående bidrog till att vardagen i häktet kändes något lättare. Flera av 
ungdomarna hade dock mer eller mindre ambivalenta känslor. Orsaker till negativa känslor 
som framkom var bland annat att det inte kändes bra att bli påmind om dem där ute, eftersom 
man då började tänka mer på dem och sakna dem i större utsträckning. Två av ungdomarna 
upplevde besöken som mycket påfrestande eftersom de som besökte dem hade varit ledsna.  
 

”Det var därför jag tog besök bara en gång, det känns inte bra att träffa föräldrarna 
här, det var därför jag har träffat henne bara en gång. Då blir man mer, tänker ute, 
ja mamma och så, speciellt på min mamma tänker jag mycket…hon grät hela ti-
den.” 

 
   En av ungdomarna berättade att han längtade efter sin familj men att han inte ville att hans 
syskon skulle besöka honom i häktet eftersom han skämdes och inte ville att de skulle se ho-
nom där. Vidare menade en annan av ungdomarna att det kändes påfrestande att familjen lade 
ner mycket tid på att åka och hälsa på honom, eftersom han tyckte att de hade viktigare saker 
att göra och att de bodde för långt bort. Samtidigt som han ansåg att det vore bättre att de inte 
kom, berättade han att han inte var van att vara bort från sin familj och att han innerst inne 
ville träffa dem.  
 

”Det skulle nog vara lika bra om de inte kom. Jag tror det känns mer jobbigt när 
de går än det känns bra när de kommer. Så känner jag det…men ändå, när de sä-
ger att du har besök nu, då känns det bra. Men när jag ligger här på kvällen, så 
tänker jag så här att, de behöver inte, fast jag egentligen vill.” 
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Att förhålla sig till maktlöshet 
Känslor av maktlöshet var något som flera av ungdomarna uttryckte på skilda sätt. Det kunde 
exempelvis röra sig om att de inte fick äta vad eller när de ville, att de inte kunde välja när de 
skulle städa sina celler eller när de skulle gå på toaletten eller duscha. Någon nämnde även att 
det var frustrerande att man inte fick ha saker som man annars tog för givet, exempelvis van-
tar och mössa, under promenaden. Följaktligen, att inte ha makt att bestämma över någonting, 
vare sig det stora eller lilla, upplevdes som frustrerande. De övergripande regler och rutiner 
som gällde på avdelningen ansågs däremot självklara och förutsägbara av de flesta. Ett exem-
pel på en sådan mer övergripande rutin var att de ungdomar som skulle få besök hade förtur 
till duschen. 
   Två av ungdomarna beskrev att de insett att det inte lönade sig att skrika och säga nej, det 
var bara att acceptera att man inte hade någon makt. Även om de kände att de var arga och 
ville säga ifrån, valde de att inte göra detta eftersom de upplevde att det bara var de själva som 
förlorade på det. En av ungdomarna berättade om känslan av maktlöshet på följande vis: 
 

”…man har ingen makt här. Man bestämmer ju inte över någonting. På fredagar 
är det städning och det finns inget, man kan inte säga någonting. Det är frukost 
och man behöver ju inte äta men då blir brödet torrt och filmjölken blir varm. Så 
det finns inget att göra åt saken. Det är så liksom. De bestämmer när du skall du-
scha, du säger inte när du skall duscha. De bestämmer, man är maktlös och det är 
ganska jobbigt. Jag är van att kunna bestämma vad jag skall göra och jag är van 
att liksom säga nej…alltså vad skall jag göra? Skall jag ringa hem till mamma och 
säga att jag fick inte spela? Man kan inte göra någonting, tyvärr.” 

    
   Några av ungdomarna ansåg inte att rättsväsendet såg till deras speciella behov. De tyckte 
att de, med hänsyn till sin unga ålder, inte skulle vara frihetsberövade under så lång tid som 
de faktiskt hade varit. De tyckte vidare att rättsväsendet hade bedömt dem fel vad gällde ris-
kerna att de skulle fortsätta begå brott. Två av ungdomarna uttryckte klart och tydligt att de 
var oskyldiga till det brott de anklagades för. 

Att sväva i ovisshet 
Ovisshet inför såväl den rättsliga processen, som häktningstiden och eventuellt framtida på-
följd, var något som flertalet av ungdomarna tog upp under samtalet. Tankar kring och oro för 
hur länge de skulle vara frihetsberövade var vanliga. Fyra av ungdomarna uppgav att de var 
oroliga över att inte veta hur länge de skulle vara kvar på häktet eller vad som skulle komma 
att hända efter dom. En av dem som blivit dömd till sluten ungdomsvård uppgav att han hade 
fått mycket lite information om vad detta egentligen innebar: 
 

”Och ni vet inte hur LSU fungerar? Jag bara, alltså jag har frågat personalen här, 
jag har frågat min advokat, jag har frågat socialsekreterare här i huset. Vad är 
LSU? Hur fungerar det? Ingen tycks veta, ingen vet vad det är för någonting. Ja 
det är låst anstalt, det är allt de säger. Kul att åka någonstans när man inte vet vad 
det är.” 
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Några av ungdomarna uttryckte även osäkerhet kring hur de hade agerat i samband polisför-
hören. Två av dem funderade över om saker hade kunnat utvecklas på ett annat sätt om de 
hade agerat annorlunda när de befann sig i arresten och vid polisförhören.  
 

”Jag mådde ju inte bra men jag ville inte visa det för polisen. Jag ville alltså visa 
dem att jag, ok nu vill ni sätta mig i häktet, ok nu skall jag visa att jag klarar av 
det. Det var så jag kände då. Kanske om jag hade visat då att jag inte mådde bra, 
då kanske de hade släppt mig.” 

Häktesvistelsen – en tid för reflektion 
Alla sju ungdomar upplevde att häktningstiden även innebar något positivt. De menade att det 
ibland kunde vara bra att vara ensam och få tid att tänka. Till största delen handlade dessa 
tankar om reflektioner och förändringar kring det egna beteende- och tankemönstret. De upp-
gav att de under tiden på häktet hade tid att tänka över sina handlingar och hur deras eget be-
teende hade påverkat dessa: 
 

”Jag tror alla som hamnar här, de tänker ju till, de börjar förstå vad de har gjort. 
Det är bra tycker jag, så att man börjar tänka till hur man vill att sin framtid skall 
se ut.” 
 
”Om man är skyldig eller inte, jag känner mig inte så jäkla skyldig för jag skall 
inte egentligen göra sånt här skit som jag har gjort. Det är en stor ångest, du vet.” 
 
”Det är det som är mitt problem i mitt liv, till exempel att jag inte tar eget ansvar. 
Morsan brukar gnälla på mig om jag inte gör något. Så det är ett av mina stora 
problem, att jag inte tar eget ansvar… Problemet med mig, jag är bortskämd på 
något sätt, jag ger inte tillbaka…det är så jag känner själv. Jag är själv medveten 
om vad jag vet att jag är…jag vet att jag kommer förändras till slut.” 
 
”Jag är inte dum i huvudet och sånt, jag kan fixa det här, jag kan det och 
det…men det finns ingen möjlighet så det blir bara, ja, strulsaker och så hamnar 
man på sådana här ställen, häkte, anstalt och fängelse, typ så.” 

 
En av ungdomarna menade att han tidigare tyckt att det var normalt och logiskt att tänka i 
kriminella banor, att vilja satsa på en kriminell karriär och tro att man skall lyckas med detta. 
Under häktningstiden hade han kommit att inse att detta inte var, vad han kallade, ett normalt 
tänkande. 
 

”Jag tänkte mig inte för förut så mycket. Jag gjorde bara saker, men nu tänker jag 
mer. Nu tänker jag på vad jag inte skall göra. Jag hade inga mål förut. Jag visste 
inte vad jag skulle bli, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag tänkte att, ok, jag 
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skall bli den mest kriminella i hela Sverige. Då, då när jag tänkte, då lät det ju 
fullständigt normalt. Men nu gör det inte det, om man tänker till.” 

 
   Fyra av ungdomarna menade att häktningstiden påverkade dem positivt då de innebar en 
möjlighet att bryta ett destruktivt beteende. Två uttryckte specifikt att det var skönt att inte ha 
möjlighet att ta droger. En av dessa upplevde att han mådde såväl fysiskt som psykiskt bättre 
av de rutiner och den regelbundenhet häktningen innebar: 
 

”Hade jag inte hållit på med några droger och sådär innan jag kom hit så tror jag 
att det hade varit en annan upplevelse. För mig är det positivt, jag känner mig 
mycket friskare och så. Och det känns bättre när jag skall komma ut att jag är frisk 
och kan hålla i det, för där ute är det svårt att sluta.” 

 
   Vidare menade en av ungdomarna att han i framtiden kanske skulle ha nytta av den här erfa-
renheten eftersom han trodde att den gjort honom mer uthållig. Han uppgav att han betraktade 
denna erfarenhet som något han genomförde istället för militärtjänstgöring.   Några av ung-
domarna trodde att deras värderingar hade förändrats i och med att de haft tid till eftertanke. 
Bland annat framkom att de förmodade att de i framtiden skulle uppskatta småsaker de tidiga-
re tagit för givna, exempelvis tid med familj och vänner och en god middag. De trodde att de i 
fortsättningen skulle försöka få ut det mesta av varje dag istället för att sova, titta på TV eller 
sitta framför datorn. 
   Hur framtiden skulle se ut var något alla ungdomarna tänkte mycket på. Flertalet av dem 
kände oro och osäkerhet inför vad som skulle hända med dem när de blev frisläppta. Några av 
ungdomarna funderade mycket kring hur häktningen skulle komma att påverka deras skol-
gång. Två av dem uttryckte sig på följande vis:  
 

”…men om jag blir borta för länge så vet jag inte om jag har lust att gå i skolan 
igen, för då kommer jag gå med folk som är två år yngre och då kommer jag att 
vara 21 när jag går ut skolan och det är ju inte så kul.” 
 
”Nu kommer jag att missa så pass mycket av skolan att när jag kommer hem, jag 
kommer nog inte fortsätta skolan. Så jag får, ja, vad finns det för alternativ? Jag 
kan ligga hemma och inte göra någonting eller så kan jag hitta ett jobb… det finns 
ju folk som klarar sig även fast de inte har gått i skolan.” 
 

En av dem menade att det eventuellt kunde bli svårt för honom att studera i framtiden efter-
som han hade höga skadestånd att betala och inte ansåg att hans familj skulle behöva involve-
ras i detta. Av denna anledning trodde han att det skulle bli nödvändigt för honom att börja 
arbeta istället för att studera. 
   Flertalet av ungdomarna funderade mycket kring sitt framtida förhållande till kriminalitet 
och/eller droger. Några var oroade över huruvida de skulle kunna hålla sig borta från droger 
när de blev frisläppta, dock var två av dem inställda på att de i framtiden inte skulle använda 
narkotika. 
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”Få den vård man behöver. Börja skolan, karriär, behandlingshem så…man måste 
komma fram i livet. Jag har suttit fast i samma skit rätt så länge alltså.” 

 
”Jag tror att jag är i någon slags vändpunkt. Jag vill ha en framtid och jobb och 
sådär. Tjej och barn och sådär, då kan man inte hålla på med att strula runt. Det 
blir inte bra för någon. Jag vill ha en framtid, inte hålla på att springa runt. Det lö-
nar sig inte.” 

 
En annan av ungdomarna talade om hur han i framtiden skulle undvika att hamna i situationer 
där kriminalitet kunde bli lockande. Han menade att han skulle vara hemma mer med sin fa-
milj och i de fall han umgicks med kamrater, skulle han gå hem tidigare på kvällen än han 
brukade göra för att inte behöva konfrontera den kriminella verksamhet, som enligt honom 
pågick under kvällar och nätter.  
   Hur man skulle bo i framtiden, huruvida man skulle få den vård man behövde samt hur det 
skulle påverka en att finnas i kriminalvårdens register var ytterligare aspekter som ungdomar-
na funderade kring vad gällde framtiden.  

Analys 

Att vara häktad 
Cullberg hävdar, som tidigare nämnts, att intagning på fängelse innebär en hög grad av 
kränkning mot människans oberoende, självständighet och självstyre. Detta tillsammans med 
det faktum att det även ofta tillkommer en social skam och känslor av utstötthet, innebär att 
institutionsintagning av denna sort alltid innebär en större eller mindre grad av integritets-
kränkning och kristillstånd. (2003, s.126, 128) Med såväl detta, som resultatet av vår egen 
undersökning i åtanke, menar vi att häktessituationen innebär att individen sätts i en mycket 
svår situation och utsätts för en mängd så kallade stressorer. Med stressorer avses, som tidiga-
re nämnts akuta och överraskande händelser i en människas liv som hon inte besitter en natur-
ligt inneboende förmåga att bearbeta. Konsekvenserna av detta är att det uppstår ett spän-
ningstillstånd som individen måste försöka hantera. (Antonovsky, 2005, s.57) Vad gäller vår 
undersökning framkom tydliga tecken på att ungdomarna var utsatta för stressorer, i mer eller 
mindre hög grad. Att isoleras från andra och då framförallt de närstående, maktlösheten och 
ovissheten är några exempel på de påfrestningar ungdomarna utsattes för. 
   Vi har valt att analysera våra intervjuresultat utifrån Antonovskys teori om Känsla av sam-
manhang. Inom KASAM-teorin finns det, som tidigare nämnts, tre centrala begrepp; begrip-
lighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Analysen struktureras på så vis att det som redovisats 
i resultatdelen kommer att granskas utifrån de tre ovannämnda komponenterna 
 

Hur hanterar ungdomarna häktessituationen? 
Hanterbarhetskomponenten syftar till huruvida individen upplever sig ha resurser till sitt för-
fogande som är honom behjälpliga i mötet med de krav som uppkommer genom livet. Dessa 
resurser kan vara såväl egna inneboende som resurser hos behöriga andra. Det kan röra sig om 



 31

exempelvis kognitiv förmåga, tidigare erfarenheter, självkännedom, fantasi, förmåga att ta 
initiativ eller att man har stöd och hjälp av närstående. En individ som upplever att han har 
dessa resurser kan lättare klara av motgångar utan att känna sig som ett offer för omständighe-
terna eller som orättvist behandlad. (Antonovsky, 2005, s.45) 
   Danielsson Ekbom redogör i sin studie av häktessituationen för de negativa effekter isole-
ring kan medföra. Hon menar symtom som ångest och depressioner kan uppstå när en männi-
ska isoleras från omvärlden. (1982, s.13) De flesta av ungdomarna i vår undersökning upp-
levde isoleringen och inlåsningen som mycket psykiskt påfrestande, vilket resulterade i bland 
annat depressioner, ångestsymptom och nedstämdhet. Att större delen av tiden vara ensam 
upplevdes av flertalet som svårt. För att bryta ensamheten och på så vis hantera de negativa 
spänningar som isoleringen medförde, var de flesta av ungdomarna mycket angelägna om att 
ta tillvara på alla möjligheter till sociala kontakter. Det kunde röra sig om att ha samsittning, 
gemensamma promenader, gemensam träning, aktiviteter med personalen, aktiviteter med 
frivilligorganisationer, skola, besök av närstående etc. Vissa av dessa aktiviteter tilltalade inte 
ungdomarna egentligen. Exempelvis tyckte ingen att skolan var speciellt intressant, promena-
derna var enformiga och samsittningen var inte speciellt givande. Två av ungdomarna hade 
även valt att arbeta på avdelningen med att städa alla gemensamhetsutrymmen, vika tvätt och 
fylla på termosar. Trots att dessa arbeten innebar enformiga uppgifter och mycket dålig betal-
ning, ansågs det ändå vara värt besväret för att få vistas utanför cellen och på så vis få mer 
kontakt med andra människor. I Greens studie av intagna på häktet i Malmö framkom att den 
yngsta åldersgruppen var den som aktiverade sig minst av alla (1995, s.17). Detta verkar inte 
vara allmängiltigt för häktade ungdomar, då de som deltog i vår undersökning faktiskt aktive-
rade sig i hög utsträckning.  
   Det verkade som att flertalet av ungdomarna hade strategier för hur de skulle förhålla sig till 
det faktum att de under större delen av dygnet tvingades vara ensamma. Efter klockan fem 
fanns det inga möjligheter till socialt umgänge överhuvudtaget och samtliga ungdomar upp-
levde att TV-tittande då blev en oumbärlig aktivitet för att inte uppleva isoleringen som out-
härdlig. Förmåga att ta till vara på chanser, ta initiativ och att förstå vad som kan bidra till att 
man mår bättre, var tydliga resurser som bidrog till hur ungdomarna klarade att hantera situa-
tionen. Ett par av ungdomarna hade själva valt att inte ha någon kontakt med de andra intag-
na. Vad gäller den ena av dem kunde man tydligt se att han kompenserade bristen på sällskap 
av de andra ungdomarna med täta besök utifrån, så mycket telefontid som han kunde få, arbe-
te på avdelningen samt aktiviteter med personal. Den andra ungdomen verkade inte ha samma 
resurser, vare sig inneboende eller hos närstående och han gav även intrycket av att inte han-
tera situationen på ett lika bra sätt.  
   Alla ungdomarna utom en uppgav att deras hälsa försämrats under tiden på häktet. Flera av 
dem menade att de påfrestningar situationen innebar hade en negativ inverkan på deras psy-
kiska välmående. Två av dem uppgav att de försökt få hjälp genom att få tala med en psyko-
log. Den ena hade också fått denna möjlighet, men tyckte inte att samtalen hade hjälpt honom 
alls. Att ha förmågan att inse att man är i behov av hjälp och att be om den tyder på att dessa 
två ungdomar hade ett visst mått av resurser för att hantera de psykiska påfrestningar de upp-
lever. Den av ungdomarna som fått psykologhjälp upplevde samtalen som integritetskränkan-
de. Han menade att det bara var han som pratade om sig själv och att han inte fick något till-
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baka. Det verkade som att, även om han hade resurser för att be om hjälp, kanske han inte 
hade de resurser som krävdes för att ta till vara på den. Detta kan exempelvis bero på bristan-
de kännedom om vad en psykologkontakt faktiskt innebär och att det kan ta tid att etablera en 
givande kontakt.  
   De flesta av ungdomarna upplevde att deras fysiska hälsa hade försämrats under häktnings-
tiden. De menade att de kände sig lata och orkeslösa och att deras kondition försämrats, något 
som enligt dem berodde på att det fanns få möjligheter att röra på sig.  Om man betraktar den-
na inställning utifrån hanterbarhetskomponenten kan man dra slutsatsen att detta kan vara ett 
uttryck för bristande resurser. Resurser som skulle kunna vara användbara i detta fall är upp-
finningsrikedom, initiativförmåga och självdisciplin. Det faktum att ungdomarna hade olika 
versioner om vilka regler som gällde kring träningen tyder på att de kanske inte satt sig in i 
vilka möjligheter som faktiskt fanns. Att de inte själva tagit initiativ till att ordentligt under-
söka huruvida de skulle kunna utöka sin träningstid, exempelvis genom att även utnyttja av-
delningsgymet. Vidare, om man är mån om att inte helt förlora sin kondition, kan även cellen 
utgöra ett träningsutrymme där man kan jogga på plats, göra armhävningar och sit-ups etcete-
ra, något som eventuellt kräver ett visst mått av uppfinningsrikedom och självdisciplin. 
   Såväl Danielssson Ekbom som Green har i sina studier av häktade funnit att de som har ti-
digare erfarenhet av isolering och häktessituationen är de som lättast kan hantera situationen 
(1982, s.11) (1995, s.15, 17, 18, 21). Även Levin har i sin undersökning av ungdomarna på 
Råby kunnat dra slutsatsen att de som aldrig tidigare varit omhändertagna eller placerade på 
anstalt var de som upplevde situationen som svårast (1997, s.64-65). Av ungdomarna som 
deltog i vår undersökning hade två stycken tidigare erfarenhet av frihetsberövande insat-
ser/påföljder. Förmågan att hantera situationen skiljde sig dock stort mellan dessa två. En av 
dem uppgav att hans hälsa, såväl den psykiska som fysiska, snarare förbättrats än försämrats 
under häktningstiden. Han menade att regelbundenheten vad gäller mat, sömn och motion 
samt avhållsamheten från droger medfört att han kände sig friskare än vad han tidigare gjort. 
Överlag verkade denna ungdom inte lida särskilt mycket av vistelsen på häktet. Den andra 
ungdomen var en av de som upplevde situationen som svårast. Han uppgav att han var depri-
merad, funderade mycket kring livets orättvisor och hade svårt att se något positivt i framti-
den. Dessa olika upplevelser kan tala för att det inte är resurser i form av tidigare erfarenhet 
som är det viktigaste. Individens egenskaper kan ha en avgörande betydelse när det kommer 
till hur väl han klarar av att hantera frihetsberövandet.  
   Som tidigare nämnts var känslor av maktlöshet ständigt närvarande hos ungdomarna. Två 
av dem uttalade en tydlig strategi för att förhålla sig till det faktum att de var maktlösa. Denna 
gick ut på att istället för att ifrågasätta och bråka i situationer där de under normala förhållan-
den skulle reagera så, höll de sig passiva och försökte vara så skötsamma som möjligt. Vad 
gäller detta förhållningssätt kan man dra paralleller till en av de strategier Levin  tyckt sig se 
hos ungdomarna på Råby. Att medvetet hålla en låg profil menar Levin kan handla om att 
utöva strategisk skötsamhet (1997, s. 91-94). Man kan se denna strategi som ett uttryck för att 
ungdomarna i vår undersökning hade resurser i form av förmåga att förutse konsekvenser av 
sitt eget handlade. I detta fall kan det även röra sig om att de har förmågan till självdisciplin, 
då de lyckas hålla tillbaka ilskan de känner.  
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   Flertalet av ungdomarna upplevde att en mycket negativ konsekvens av isoleringen var att 
inte få vara tillsammans med sina närstående. En av dem menade att han, med tanke på hans 
mycket låga ålder inte var van att vara borta från sin familj, vilket för honom var en av de 
svåraste konsekvenserna av häktesvistelsen. En av orsakerna till detta skulle kunna vara att 
han upplevde att han hade mycket resurser hos dessa behöriga andra, som han var van vid att 
kunna utnyttja. Dessa resurser skulle kunna bestå i uppmuntran, stöd, försvar, kärlek etc.  I 
och med frihetsberövandet och avskärmandet från familjen fanns inte dessa resurser tillgäng-
liga för honom i samma utsträckning. Orsakerna till att flertalet av ungdomarna upplevde det 
som svårt att vara avskärmade från sina närstående skulle kunna vara att deras oberoende och 
förmåga att självständigt hantera svårigheter inte var fullt utvecklade. Man kan kanske dra 
slutsatsen att ungdomarna i detta avseende hade fler användbara resurser hos sina närstående 
än i sig själva. Dock kan man fråga sig om avskärmandet från närstående är något som enbart 
ungdomar upplever som den svåraste aspekten av häktesvistelsen.  I Greens (1995 s.32) un-
dersökning uppgav nämligen samtliga åldersgrupper att det mest påfrestande med isoleringen 
var, tillsammans med ensamhet, att inte få träffa sina anhöriga.  
   I såväl Levins som Danielsson Ekboms undersökningar angavs ovisshet som ett stort oros-
moment. Denna ovisshet kunde bland annat röra sig om den obestämda tiden för vistelsen, 
familj, arbete, häktesrutiner samt rättegång och dom. (1995, s.84) (1982 s.34-35) Även flerta-
let av ungdomarna i vår undersökning verkade ha svårt att hantera den ovisshet som rådde 
kring den rättsliga processen, häktningstiden och eventuellt framtida påföljd. Om man betrak-
tar detta ur ett hanterbarhetsperspektiv, kanske det inte förefaller speciellt anmärkningsvärt att 
resurser som kan vara behjälpliga i en sådan här situation saknas. För att kunna hantera oviss-
heten inför framtiden krävs det förmodligen att man bland annat har en förmåga att bearbeta 
tankar av oro, att man kan acceptera situationen som den är just nu och att man kan ha en all-
mänt optimistisk hållning. Vi tror inte att detta är lätt för någon i den pressade situation häk-
tesvistelsen innebär. Dock måste det vara betydligt svårare för ungdomar att hantera situatio-
nen eftersom de helt enkelt inte uppnått den mognad som kanske krävs för att uppbringa ovan 
nämnda typer av resurser.     

I vilken utsträckning kan ungdomarna förstå häktessituationen? 
Komponenten begriplighet står inom KASAM-teorin för i vilken grad man uppfattar företeel-
ser i livet som förståeliga, sammanhängande och strukturerade, snarare än som kaotiska, 
slumpmässiga och oförklarliga. Det handlar om huruvida man förväntar sig att det man råkar 
ut för kommer att kunna förklaras och förutsägas. När man utsätts för plötsliga negativa hän-
delser har man förmågan att ordna och förklara dessa. (Antonovsky, 2005, s.44-45) 
   I vår undersökning fick varje ungdom i stort sätt tala fritt kring upplevelsen av häktesvistel-
sen. Det som berördes var då mest den aktuella situationen, det vill säga vardagen i häktet och 
vilka känslor som uppkommit under häktesstiden. Vi fokuserade inte på orsakerna till att de 
blivit häktade eller hur de förhöll sig i skuldfrågan, även om några av ungdomarna själva val-
de att resonera kring detta. Vad gäller komponenten begriplighet tror vi att det, i dessa ung-
domars fall, till stor del borde röra sig om huruvida man har förmågan att göra orsakerna till 
den uppkomna situationen begripbara. Att man förstår händelsekedjan som lett till att man har 
blivit häktad och inte ser på situationen som oförklarlig och slumpmässig. Därmed inte sagt 
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att det råder en total avsaknad av element i ungdomarnas berättelser som skulle kunna analy-
seras utifrån begriplighetsbegreppet.  
   Den maktlöshet flertalet av ungdomarna kände och som de satte i samband med att inte 
själva kunna bestämma över sin dag, kan ses som ett uttryck för att de hade svårt att förstå det 
sammanhang de befann sig i. Det verkade som flera av ungdomarna hade problem med att 
förstå exempelvis varför de inte själva kunde välja när de skulle städa sina celler. Någon me-
nade att han tyckte det var frustrerande att inte få ha saker han var van vid. De hade kanske 
svårt att finna förklaringen i att de befann sig i ett större sammanhang där det fanns många 
aspekter att ta hänsyn till, exempelvis säkerhet och rutiner på avdelningen. Överlag kan man 
säga att när ungdomarna talade fritt om sin dag framkom flera aspekter av den maktlöshet 
häktessituationen innebar. Det kunde röra sig om exempelvis mattider, duschtider, träningsti-
der, brist på gemensamhetsaktiviteter, att personalen oftast verkade säga nej till allt utan att ge 
några förklaringar etc. Dock visade det sig att när vi ställde en direkt fråga om vad de tyckte 
om regler och rutiner ansågs dessa självklara och förutsägbara av de flesta. Av detta drar vi 
slutsatsen ungdomarna faktiskt hade en viss förmåga att förstå den nödvändiga maktbalans 
som råder i en häktessituation. Det verkade som svårigheten att se sammanhanget uppkom 
först när de skulle applicera det på individnivå. Det faktum att ungdomarna hade svårt att ac-
ceptera och göra sin maktlöshet begripbar är kanske inte så anmärkningsvärt. Att i så hög grad 
förlora sin självbestämmanderätt kan inte vara enkelt för någon individ, oavsett ålder. Att 
dessutom, som i två av fallen, anse sig oskyldigt anklagad är nog ytterligare en faktor som gör 
det svårt att hitta förståelse för situationen. 
   En annan aspekt som var svår för vissa av ungdomarna att förstå och förlika sig med, var 
det faktum att de trots sin unga ålder hölls frihetsberövade under en längre tid. Deras förståel-
se för hur samhället agerar vad gäller unga lagöverträdare stämde inte överens med hur det i 
verkligheten blev. Någon menade att han hade förväntat sig att det skulle tas en större hänsyn 
till hans unga ålder vad gäller frihetsberövande påföljd. I denna mening kan man säga att 
ungdomarnas förståelse för rättsväsendets intentioner är riktig på en övergripande nivå, då 
ungdomar som bekant har en särställning i lagstiftningen. Även det faktum att rättsväsendet 
betraktat dem som benägna att fortsätta begå brott var för vissa av ungdomarna obegripligt. 
Dessa uppfattningar kan å ena sidan ses som ett uttryck för att ungdomarna har en känsla av 
begriplighet vad gäller självuppfattning och status inom rättsväsendet. De känner exempelvis 
starkt att de inte finns någon risk att de kommer att begå fler brott och det svåra ligger i att 
deras självbild inte stämmer överens med den bild rättsväsendet har fått av dem. Å andra si-
dan skulle deras tankar kring dessa aspekter kunna belysas från ett motsatt håll. De skulle 
kunna ses som tecken på ett lågt mått av begriplighet, så till vida att de inte kan förstå de skäl 
som resulterat i att rättsväsendet agerat som det gjort i just deras fall. Den av ungdomarna 
som starkast uttryckte sin oförståelse för att han hölls frihetsberövad var också den som talade 
mest om sina förändrade tankemönster. Han berättade att han innan häktningen tyckt att det 
var normalt att vilja ha en kriminell karriär och logiskt att tänka i kriminella banor, vilket han 
nu förstod var fel. Det verkade som han använde sina nyvunna självinsikter som skäl till var-
för han inte borde hållas häktad utan att ha förmågan att se helheten, det vill säga att det var 
hans gamla tankemönster som föranlett häktningen.  
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Kan ungdomarna finna mening i häktessituationen? 
Den viktigaste komponenten för att en individ skall ha en hög känsla av sammanhang är att 
känslan att livet är meningsfullt. Denna komponent brukar även gå under namnet motiva-
tionskomponenten. Meningsfullhetskomponenten syftar till huruvida individen upplever att 
det finns områden i livet som är värda att engagera sig känslomässigt i och att man försöker 
göra det bästa av situationen även om man upplever den som negativ. (Antonovsky, 2005, 
s.45-46) 
   Det kanske mest utmärkande tecknet på att ungdomarna upplevde att det fanns meningsfulla 
inslag i häktessituationen var det faktum att ingen av dem betraktade omständigheterna som 
enbart av ondo. Flertalet av dem uppgav att en positiv aspekt av frihetsberövandet var att de 
hade fått tid att tänka över sina beteendemönster och fundera på såväl orsakerna till att de 
blivit häktade, som på hur deras framtid skulle se ut. Några av ungdomarna i vår studie mena-
de även att de fått andra prioriteringar eftersom de nu insett vad som var viktigt i livet, exem-
pelvis relationer och att känna att man har en meningsfull tillvaro. Även de häktade i Greens 
undersökning uppgav att de positiva aspekterna av frihetsberövandet var att de fick tid att 
tänka över sina liv, samt återhämta sig och komma i balans (1995, s.36-37). I ett meningsfull-
hetsperspektiv innebär förmågan att se mening i motgångar att man hanterar dessa bättre. 
Samtliga ungdomar kunde se att de dragit vissa fördelar av situationen. Vad dessa fördelar 
innebar skiljde sig dock från person till person. Men att välja att betrakta häktningstiden som 
lumpen eller som en tid då man tänker över sitt liv, är båda uttryck för samma fenomen. Vi 
tror att ungdomarna var tvungna att skapa mening i situationen, såväl för att stå ut under tiden, 
som för att inte ta för stor skada i ett längre perspektiv.   
   Ett annat område som ungdomarna upplevde som meningsfullt var kontakten med familj 
och vänner. De flesta hade en daglig kontakt med sina närstående. Trots att vissa av dem även 
hade negativa känslor inför att träffa sina familjer under rådande omständigheter, behöver inte 
detta betyda att de inte upplevde relationerna som meningsfulla. Det faktum att de avsade sig 
viss kontakt, exempelvis besök av yngre syskon eller av en uppriven förälder, kan tyda på att 
de värdesatte relationerna och därför inte vill utsätta dem för påfrestningar. Det känslomässiga 
engagemang ungdomarna kände för sina närstående hjälpte dem att ta sig igenom häktningsti-
den. Om man betraktar detta ur ett meningsfullhetsperspektiv kan man konstatera att ungdo-
marna hade relationer som de värdesatte och som var betydelsefulla för dem. Detta skulle 
kunna vara en faktor som bidrog till att ungdomarna kände sig motiverade att se det positiva i 
situationen. 
   Att bli tagen ur sitt sammanhang innebar, som tidigare nämnts, att ungdomarna skiljdes från 
sina närstående, vilket upplevdes som mycket svårt för de flesta. Dock kunde flera av dem se 
att det fanns en positiv sida av just uppbrottet från vardagen. Häktningen innebar en möjlighet 
att bryta ett destruktivt beteende, vilket för dessa ungdomar innebar kriminalitet och/eller dro-
ger. Att ungdomarna kunde se möjligheten i detta tyder på att de ansåg att det var värt att läg-
ga ner energi på sig själva, att det fanns en mening med deras liv och att de trots tidigare mot-
gångar ändå kände en vilja att lyckas i livet. 
   De flesta av ungdomarna funderade kring hur framtiden skulle se ut vad gäller arbete och 
skolgång. Tre av dem uttryckte oro över hur häktningen skulle komma att påverka deras stu-
dier, dels vad gäller möjligheterna att få komma tillbaka men även huruvida den rätta motiva-
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tionen skulle finnas. Någon bedrev självstudier under häktningstiden för att på så vis inte 
komma efter i skolan och två av ungdomarna studerade körkortsteori för att på så sätt göra 
något meningsfullt av tiden. Det faktum att flertalet av ungdomarna hade tankar kring framti-
da sysselsättning och faktiskt oroade sig över huruvida de skulle vara motiverade eller inte, 
tyder på att de kunde se att det fanns en mening i deras framtid och att det var värt att engage-
ra sig i att ha en meningsfull sysselsättning.  

Sammanfattning 
Den isolering häktningen medförde hanterade flertalet av ungdomarna genom att försöka ta 
tillvara på varje tillfälle till social kontakt. Vi tror att de resurser ungdomarna hade och utnytt-
jade för att hantera situationen, var att de hade förmågan att ta tillvara på möjligheter, ta ini-
tiativ till umgänge samt förståelse för vad som kunde bidra till ett ökat välbefinnande. Även 
om flera av ungdomarna verkade ha goda resurser vad gällde att skapa sociala kontakter, tyck-
tes de inte ha lika lätt att mobilisera krafter till att aktivera sig fysiskt i den omfattning som de 
själva önskade. Vidare tror vi att många av de viktiga resurser ungdomarna hade behövt ha 
tillgång inte fanns tillgängliga. Dessa kan istället ha funnits hos deras närstående, med vilka 
de hade begränsad kontakt. Detta kan vara ytterligare en bidragande orsak till att ungdomarna 
i vissa fall hade svårt att hantera situationen. Vidare verkade ungdomarna ha svårt att uppbåda 
resurser för att hantera den ovisshet de kände inför framtiden. Detta framstår dock inte som 
speciellt anmärkningsvärt med tanke på den påfrestning det måste innebära att inte veta vad 
som kommer att hända under den närmaste tiden. Slutligen visade det sig att tidigare erfaren-
het av frihetsberövande inte verkade vara den viktigaste resursen för att hantera häktessitua-
tionen. 
   Vad gäller ungdomarnas förmåga att förstå den situation de befann sig i tyckte vi oss se att 
de till viss del kunde ha förståelse för de regler och rutiner som gällde på avdelningen, men att 
de hade svårt att acceptera den övergripande känslan av maktlöshet. Andra aspekter som öka-
de ungdomarnas oförmåga att förstå situationen, var att de ansåg sig för unga, inte kriminella 
alls eller inte kriminella nog för att sitta häktade. Deras självbild stämde därmed inte överens 
med den bild rättsväsendet hade av dem. 
    Flertalet av ungdomarna hade förmågan att göra situationen meningsfull genom att även se 
fördelar med häktningen, såsom tid till reflektion och eftertanke och chans att bryta destrukti-
va mönster. Man kunde även se att ungdomarna i mer eller mindre hög grad tyckte att de hade 
betydelsefulla inslag i sina liv, då de talade om nära relationer, skolgång och framtida arbete. 
Dessa känslomässiga engagemang kanske var bidragande orsaker till att ungdomarna kunde 
känna en mening i tillvaron, vilket eventuellt hjälpte dem att ta sig igenom situationen.   

Diskussion 

Diskussion av teorival 
Vi anser att Antonovskys teori om känsla av sammanhang är ett adekvat val när det kommer 
till att förstå ungdomars upplevelse av häktessituationen. Teorin har på ett meningsfullt sätt 
medverkat till att nyansera och strukturera den komplexa bild upplevelseperspektivet utgör. 
Den tillåter en analys av tre mycket viktiga aspekter i livet; individens strategier och resurser 
för att hantera situationen, individens förmåga att förstå situationen samt dennes möjligheter 
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att finna mening i tillvaron. Men framförallt är det en teori som fokuserar på människans för-
måga att förhålla sig till motgångar.  
   Vår ambition med denna undersökning var att studera hur ungdomar klarar av häktestiden, 
inte orsakerna till att de blivit häktade. En av KASAM-teorins förtjänster är just att den foku-
serar på individens möjligheter och inte på orsakerna till svårigheter, varför den är lämplig 
som analysverktyg vid undersökningar av individers förmåga att klara av specifika situatio-
ner.    

Diskussion av metodval 
Tidigare forskning kring undersökningsområdet är mycket begränsad, vilket medfört att vi 
inte kunnat ta del av för- och nackdelar med andra forskares metoder. Valet av metod inför 
denna studie bygger således på våra egna antaganden om vilken metod som på bästa sätt skul-
le fånga upplevelseperspektivet. Att genomföra en kvalitativ undersökning kändes självklart 
eftersom vi behövde anta ett inifrånperspektiv för att förstå respondenternas verklighet. Valet 
att hålla en informell konversationsintervju innebar visserligen en möjlighet till en mycket 
öppen konversation, men denna frihet innebar även att samtalen, i mer eller mindre hög grad, 
rörde sig kring ämnen som inte var relevanta för vår undersökning.  Då vi kände att vi inte 
ville avbryta ungdomarna i deras berättelser, resulterade detta i att vi fick lägga mycket tid på 
att såväl transkribera som sortera bort oanvändbart material. Kanske hade det varit mer effek-
tivt att hålla strukturerade intervjuer, men vi tror förutbestämda frågor hade ökat risken att 
värdefull information kunnat gå förlorad. Det faktum att vi båda medverkade i intervjuerna 
har vi ansett som mycket positivt för vår undersökning. Man kan dock fundera över lämplig-
heten i att utsätta ungdomar i denna situation för den press, två aktiva lyssnare som båda stäl-
ler följdfrågor, kan medföra. 
   Eftersom vi hade en ambition att vara så öppna som möjligt inför våra intervjupersoners 
individuella upplevelser, utformades intervjuguiden utan teoretiska influenser.  Resonemanget 
vi förde kring detta ställningstagande var att vi ansåg att vår relativt stora förförståelse var ett 
tillräckligt orosmoment vad gällde att vara helt öppna för vad som skulle kunna komma fram 
under intervjuerna. Att vi dessutom i samtalen skulle ha känt oss låsta till en specifik teori, 
tror vi skulle haft en negativ inverkan på ungdomarnas möjlighet att helt förutsättningslöst 
förmedla sina personliga upplevelser. En nackdel med detta förhållningssätt kan vara att vår 
analys kanske hade varit såväl mer omfångsrik som lättare att genomföra om vi utgått från 
KASAM-teorins tre centrala komponenter i intervjuerna. 

Avslutande diskussion 
Att forska kring utsatta ungdomar har inte varit en helt lätt uppgift. Fältet är stort och vandrar 
fram och tillbaka mellan socialrätt och straffrätt och det finns en rad etiska aspekter att ta hän-
syn till. Trots de svårigheter vi tvingats förhålla oss till under processen, anser vi att vi i denna 
undersökning kunnat presentera en övergripande bild av hur ungdomar klarar av att vara häk-
tade. 
   I denna studie har det framkommit såväl tämligen självklara uppgifter som mer överraskan-
de sådana. Att människor lider av att hållas isolerade från sociala kontakter, avskärmas från 
sina närstående, förlora sin frihet och sväva i ovisshet är kanske inte några revolutionerande 
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resultat. Däremot anser vi att ungdomarnas förmåga att se mening i situationen och använda 
tiden till reflektion, är det som utgör det signifikanta i studien. Samtliga ungdomar hade i, mer 
eller mindre hög grad, kapacitet att betrakta vissa aspekter av situationen som positiva. Detta 
skulle kunna ses som ett uttryck för att vi människor har ett starkt behov av att skapa mening i 
tillvaron. Ungdomar antas generellt ha svårare än vuxna att förstå orsak och verkan, över-
blicka tid och de befinner sig i en känslig utvecklingsprocess. Att ungdomarna i vår studie, 
trots detta, hade resurser att skapa mening i situationen, talar för att detta behov är en mycket 
viktig aspekt av människors liv.  
   Syftet med häktningsverktyget är inte att tillfredställa eventuellt vårdbehov hos en miss-
tänkt. Syftet är att förvara brottsmisstänkta personer så att de inte avviker, försvårar utred-
ningar eller fortsätter begå brott. Dock skall de som förvaras ta så lite skada som möjligt av 
situationen och om möjligt få stöd och hjälp. I detta avseende tycker vi att ungdomarnas för-
måga att reflektera över sin situation och tidigare beteendemönster är viktig kunskap. Häkt-
ningstiden kan ibland innebära en lång period då den unge utsätts för minimal negativ påver-
kan, genom exempelvis grupptryck, droger och frestelser att begå brott. Man kan resonera 
kring huruvida det inte vore på sin plats att ta tillvara på denna fas i den unge lagöverträda-
rens liv på ett bättre sätt. Ungdomarna själva verkar vara såväl öppna som mottagliga för för-
ändring.  
   Vad gäller denna undersöknings relevans för framtida forskning kan den eventuellt bidra 
som inspirationskälla. Vi har i resultatdelen presenterat ungdomarnas egna berättelser om sin 
verklighet, om än på ett sammanfattande vis. Vi hoppas att detta kan bidra till att de som i 
framtiden har för avsikt att undersöka målgruppen, kan finna lämpliga frågeställningar ur det-
ta material. Framtida forskning skulle förslagsvis kunna röra sig kring huruvida det är möjligt 
att ge häktade ungdomar mer stöd och hjälp än vad som är fallet idag. Vidare är det relevant 
att forska kring vilka insatser som är meningsfulla för dessa ungdomar. Trots att vare sig vår, 
Danielsson Ekboms eller Greens studie har någon högre status inom forskningen, finns det i 
dessa undersökningar en gemensam iakttagelse som inte skall förringas. Under häktningstiden 
finns en reflektionsmöjlighet som många intagna använder på ett positivt sätt. Att denna peri-
od då utgör ett slags vakuum i individens liv, i vilket vård och påverkansarbete ges minimalt 
utrymme, är en stor brist. Vi tror att man i framtiden har stora vinster att hämta genom att se 
över häktningsverktygets möjligheter.  
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