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The purpose of this essay was to examine how juvenile delinquents are treated by society. I

chose to exemplify this by looking at a relatively recent formed government agency; Youth

Offending Team (YOT) and Galleries of Justice which is a museum of Law. They work

together with a wide range of youth projects starting with youths who are at risk of offending

all the way to convicted criminals. In order to understand these activities I studied relevant

theories about risk, risk factors and labelling. I also looked closer into the debate about

whether criminals should be punished or given treatment. The results were that previous

research clearly showed that risk theories is a very useful tool in predicting future criminality.

These theories were used to great extent by YOT and the museum. In Britain, however,

detention is very commonly used even for very young persons which is believed to be

labelling. I argued that risk theory must be used with precaution otherwise criminality seems

to be explained with individual factors rather then be placed within the realm and

responsibility of society where I found prevention would be most efficient.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Brotten blir värre! Den grova ungdomskriminaliteten ökar! Antalet fall av misshandel

begångna av 15-20-åringar har fördubblats de senaste 15 åren. Känns påståendena bekanta?

Detta är den bild som presenteras i media. Ungdomsbrottsligheten berör oss alla. Kanske är

det för att vi känner mer för unga kriminella, ser dem mer som offer än som förövare. Eller är

det så att vi känner oss hotade i vår närmiljö och kanske drar oss för att gå ut om kvällarna.

Att ungdomsbrottslighet berör människor visar om inte annat den ständiga mediabevakningen

av ungdomars kriminalitet. Nästan dagligen kan vi läsa i tidningen eller se på TV inslag som

handlar om ungdomskriminalitet. Den stora frågan är vad ska vi göra med dem?

Nyligen gick en TV sänd debatt (SVT Kanal 1 12.45 010510) som handlade om man ska ta

till ”hårdare tag” eller om samhället ska fortsätta vara ”mjäkiga” Medverkande var bland

annat en polis, en riksdagskvinna från socialdemokraterna, en socionom samt Sture Korpi

som är Generaldirektör på SiS. Hårdare tag fick stå för den mer repressiva sidan. Deras väg

för att få ungdomar att begå färre brott var tydligare gränser, samma straff för ungdomar som

för vuxna och att samhället tidigare går in och reagerar. De som menade att vi skulle fortsätta

vara mjäkiga hävdade att all kriminologisk forskning visar att det har negativa konsekvenser

att spärra in ungdomar tillsammans med andra kriminella och det måste vi ta hänsyn till.

Likaså menade de att samhället måste agera tidigt för ungdomar i riskzonen för kriminalitet.

Alla verkar vara överens om att samhället borde agera men varför gör man då inte det?

Samhället visar tydligt att det är skillnad när ungdomar begår brott i jämförelse med när

vuxna gör det. I Sverige har vi bestämt att man är straffmyndig när man är 15, alltså kan du

dömas i domstol men döms som skyldig i målet är det stor skillnad i påföljder beroende på din

ålder. När du fyller 21 kan du dömas till fängelse på livstid men inte innan, alltså bedöms du

vara lika ansvarig för dina handlingar vid 21-års ålder som andra vuxna. I Storbritannien är du
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straffmyndig när du är 10 år, på Island 16 år. Vad är det för tankar som styr vår syn på ansvar

i förhållande till ålder?

1.2 Förförståelse

Jag började jobba inom kriminalvården då jag var 23 år, 1998. För mig kändes det som en stor

utmaning eftersom min grundtanke var att de intagna på något sätt gjordes till bättre

människor i anstalten. När jag snabbt märkte att det var samma intagna som kom tillbaka

gång på gång började jag fundera över när dessa människors liv började gå snett och varför

fick de ingen hjälp då. Jag tänkte mig att det skulle vara lättare att påverkade dem när deras

kriminella identitet inte var så stark.

Jag arbetade även med ett, så kallat, värstingprojekt på anstalten vilket gick ut på att unga

killar och tjejer kom till anstalten. Hos oss fick de prata med några tungt belastade kriminella

och sedan visades de runt i anstalten. Tjejerna och killarna som kom hade väldigt olika

bakgrund, vissa var redan straffade och kom med frivården, vissa var tvungna att komma till

oss som en del av deras dom i tingsrätten (vård inom socialtjänsten) och vissa ungdomar var

från någon fritidsgård utan att vara på väg in i kriminalitet. Tanken med besöket var att de

skulle tänka två gånger inan de begick brott eftersom de skulle få än känsla av var deras liv

var på väg. Likaså att de skulle kunna känna igen sig i de intagnas livsberättelser. Dessutom

var det tänkt att det skulle vara avskräckande att se att anstalter inte är några moderna hotell

med swimmingpool. Anstalten jag arbetar på byggdes 1913 och förvånansvärt lite har

förändrats sedan dess. Det som slog mig var att det var så stor skillnad hur ungdomarna

reagerade på besöket och jag tror att det berodde på deras egen situation. Jag menar att

ungdomarna skulle ha en viss erfarenhet av kriminalitet annars blev de inte berörda på ett

personligt plan av besöket. Ingen erfarenhet alls gav lika dåliga resultat som allt för mycket

erfarenhet. Vid för lite erfarenhet blev besöket bara ett studiebesök och hade ungdomarna för

mycket erfarenhet så blev effekten snarast negativ eftersom besöket bara bekräftade deras

kriminella identitet.

Jag gjorde min socionompraktik på frivården i Ystad.  På frivården föreställde jag mig att det

skulle finnas ett annat klientel än på anstalten. Klienterna på anstalten är dömda till minst två

års fängelse medan frivårdsklienterna i första hand är dömda till skyddstillsyn.  Jag tänkte mig

att frivårdsklienterna lättare skulle gå att påverka då de inte är så grova brottslingar.
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 Min känsla på frivården var att systemet var för långsamt för att kunna åstadkomma någon

förändring hos klienterna, det vill säga att klienten kunde missköta övervakningen under

ganska långt tid innan det blev några konsekvenser dessutom tyckte jag att samtalsfrekvensen

på 1 gång per vecka var för lite för att kunna göra någon skillnad.

Mina tankar kom att koncentreras till var i ungdomarnas utveckling det var mest möjligt att

hjälpa dem bort från kriminaliteten.

Jag fick tidigt intryck att svensk kriminalvård har tagit mycket idéer och inspiration från

Kanada och Storbritannien. Jag reste därför dit 1998 för att göra mina fältstudier. Under den

resan fick jag höra talas om Galleries of Justice, ett kriminalvårdsmuseum som dessutom

medverkade i påverkansprojekt tillsammans med bland annat frivården. Redan då 1998

bestämde jag mig för att titta närmare på Galleries Of Justice och den verksamhet de bedrev.

1.3 Syfte och frågeställning

Syftet med den här uppsatsen är att relatera teorier kring behandling av ungdomskriminalitet

med särskilt fokus på Nottingham, Storbritannien.

- vilka relevanta teorier finns kring behandling av ungdomskriminalitet?

- hur organiserar man statens insatser mot ungdomskriminalitet i Nottingham,

Storbritannien?

1.4 Avgränsningar

Jag har utifrån min förförståelse valt att exemplifiera hur staten bemöter kriminella ungdomar

genom att undersöka detta i en stad i Storbritannien. Jag kommer inte att sätta in mina

erfarenheter från detta i jämförelse med svenska förhållanden. Jag avser inte lägga lika stor

vikt vid alla organisationer jag stött på i undersökningsarbetet. De frivilliga organisationernas

plats i det engelska systemet berörs bara ytligt. Jag har även valt att endast indirekt beröra den

politiska kontexten.
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1.5Metod

1.5.1 Undersökningens genomförande

Som jag nämnt i min förförståelse har jag enda sedan 1998 då jag var i Nottingham för

fältstudier tänkt att jag skulle återvända till min C–uppsats för att undersöka på vilket sätt

staten bemöter unga kriminella. Min första utgångspunkt var ett brett och ospecificerat syfte.

Redan från början visste jag att jag var intresserad av expertkunskap om det engelska

rättssystemet. Jag skriver det engelska systemet men menar England och Wales, rättssystemen

ser annorlunda ut i Skottland och Nordirland. Jag ville i ett första skede ha expert eller

professionell kunskap för att jag kände att mitt eget vetande kring problemområdet var

begränsat. I ett andra skede hade klientperspektiv och klienterfarenhet varit oerhört intressant

När jag satte igång hade jag information om ett påverkansprogram för unga kriminella som

Galleries of Justice höll i och som jag nämnde tidigare var det detta som väckte mitt intresse.

Min tanke var att undersöka programmet, vilka klienter som var målgrupp, teoribas samt

eventuella samarbetspartners. Min första kontakt fick jag med Tim Desmond, Education

Manager på Galleries of Justice.  Tim Desmond är en nyckelperson inom Galleries of Justice

eftersom han är chef för den avdelning inom museet som sysslar med ”community work”

(ordagrant Samhällsarbete, typ socialt arbete). Så när jag åkte iväg till Nottingham hade jag en

intervju med honom inbokad. Min förhoppning var att Tim Desmond skulle bli en gatekeeper

till övrig information som jag skulle behöva. En gatekeeper är en person som ger en tillgång

till både platser och information som annars är stängda för dig (Hammersly och Atkinson,

1983 Etnography Principles in Practice s. 63). ”By gatekeepers I mean actors whith control

over key resources and avenues of oppertunity” (a.a s. 39) Jag hoppades att jag i intervjun

med Tim Desmond skulle få sådan information att jag skulle kunna gå vidare till andra med

information och erfarenhet/kunskap om min frågeställning. En tydlig risk för mig pekar både

Svenning och Hammersly/Atkinson ut och det är att Tim Desmond dels vill få sin

organisation att framstå så positivt som möjligt samt att gatekeeperns påverkan på

undersökningen blir stor (Svenning Metodboken 1996 s.121, Hammersly och Atkinson 1983

s.65). Dock menar jag att denna metod passade mina syften. Jag behövde grundläggande

information och hjälp med var jag kunde fråga vidare. Det hade varit intressant att få flera

oberoende källor men jag hade inte möjlighet till detta.
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Något av det första jag får reda på är att programmet endast är på planeringsstadiet än så

länge. Detta hade jag redan frågat om när jag pratade med Tim Desmond på telefon men

beskedet jag fick då var bara att Galleries of Justice hade ett sådant program. Detta kanske är

ett exempel på att Tim Desmond ville få sin organisation att framstå som bättre än vad den

var?

I detta läge kände jag mig tvungen att ändra min ursprungliga problemformulering. Detta är

vanligt inom kvalitativ forskning eftersom man när man går ut på fältet antingen kan ha gjort

felaktiga antaganden eller varit felinformerad. Då är man tvungen att anpassa och

omformulera sina frågeställningar för att därefter fortsätta sin undersökning utifrån de nya

eller omformulerade frågeställningarna (Hammersly och Atkinson 1983 s.33f).

Jag ville fortfarande titta på och exemplifiera hur England bemöter kriminella ungdomar så

jag bestämde mig för att utifrån studier av de samarbetspartners som arbetade tillsammans

med påverkansprogrammet skapa mig en bild av det engelska systemet.

Det var tre organisationer inblandade i programmet; Galleries of Justice, Nottingham Youth

Offending Team (YOT) och Youth at Risk. Jag fick genom Tim Desmond kontakt med Kevin

Dennis, Deputy Manager på YOT och Teresa Cullen på Youth at Risk. Alla dessa tre

intervjuer är expertintervjuer vars främsta syfte är att ge grundläggande kunskap om

problemområdet. Först intervjuades Tim Desmond, därefter Kevin Dennis och till sist Teresa

Cullen. Ordningsföljden på de två sista bestämdes av vem jag fick kontakt med först.

Min undersökning kommer att tjäna som ett exempel på hur staten kan agera för att möta en

viss typ av avvikande; normbrytande unga människor. Utifrån relevant teori som kommer att

kretsa kring begrepp så som vård - straff, behandling, tidig intervention – stämpling, risk och

riskfaktorer kommer jag att analysera och problematisera materialet. Undersökningen

kommer framförallt att vara explorativ till sin karaktär. Den explorativa undersökningen

används då det finns brister eller luckor i tillgänglig kunskap. Det är här viktigt att påpeka att

informationen som tas fram i den här typen av undersökningar inte kan generaliseras då

undersökningsmaterialet är för litet utan ger ett exempel som i sin tur genera intressanta

frågor för framtida undersökningar (Patel och Tibelius Grundbok i forskningsmetodik s. 53f)
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1.5.2 Intervjuerna

Svenning skriver i sin bok om expertintervjuer att de är en form av problemorienterande

intervjuer vilka ofta används i ett inledande skede för att ge grundläggande kunskap i ett nytt

område och för att skärpa frågeställningarna. Urvalet av experter att intervjua är selektivt och

strategiskt för att kunna få så mycket kunskap om området som möjligt. Svenning menar att

man ska försöka hitta nyckelpersoner inom de organisationer man är intresserad av. Risken

med nyckelpersonerna är att dessa ofta är personer i ansvarsfulla positioner och därmed

intresserade av framställa organisationen i en positiv dager (Svenning Metodboken 1996 s.

120f).

Intervjuerna var informella då dels frågorna ställdes på ett osystematiskt sätt samt att svaren

samlades in osystematiskt. I mitt fall innebar detta att mina frågor var breda faktafrågor och

till viss del värderingsfrågor och att jag spelade in intervjuerna med bandspelare och därför

måste bearbeta dom i ett senare skede (a.a s. 107). Jag var ute efter den speciella kompetens

som kom av dessa människors yrkesmässiga position och professionalism. Därför bli urvalet

selektivt och min gatekeeper (Tim Desmond) kunde hjälpa mig att välja ut vilka inom de olika

organisationerna det skulle vara mest värdefullt för mig att intervjua. Ett problem för mig var

att det intervjuformulär som jag tidigare tänkt använda inte längre passade mitt syfte varpå jag

var tvungen att omformulera mig och fokusera på mer allmänna frågor som relaterade till

organisationernas allmänna verksamhet, vilken teori de använde samt olika värderingsfrågor.

De två första intervjuerna skedde i intervjupersonernas kontor och det tredje på ett cafe.

Intervjupersonerna fick själva välja var de ville bli intervjuade någonstans. Alla tre blev

tillfrågade innan intervjutillfället om det var okej att jag använde bandspelare och alla

samtyckte.

Då alla tre intervjuerna var personliga intervjuer finns det ett par saker att ta hänsyn till.

Hammersly och Atkinson skriver mycket om fält relationer (Hammersly och Atkinson 1983 s.

77f). I mitt fall var de ovanligt enkla eftersom jag intervjuade andra professionella vilka hade

genomgått liknande utbildning som jag har, dessutom var två av dem av samma kön som jag

själv och i ungefär samma ålder som jag själv, detta talar för att vi har ungefär samma språk

och språket är det centrala i den här typen av undersökningar. I intervjun med Kevin Dennis

hade vi liknande professionella bakgrunder eftersom jag arbetat inom svenskt rättsväsende.

Detta var nästan en smula förvirrande då det kunde upplevas som att vi hade för mycket
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gemensamma erfarenheter vilket innebär att allt inte behövde uttalas, den andre förstår ändå.

Detta innebar att jag var tvungen att ställa klargörande frågor per telefon när jag kommit hem.

Svenning skriver om intervjuareffekten. Detta innebär en rad saker men framförallt att

intervjupersonen svarar på ett sätt som intervjuaren kan tänkas uppskatta eller att  intervjuarn

tolkar svaren fel (a.a s. 114). Att intervjuaren skulle svara på ett sätt som jag uppskattar skulle

i mina fall röra sig om att intervjupersonen är intresserad av att framställa sin organisation

positivt och kanske en önskan om att imponera på den utländske studenten. Något som styrker

ett sådant antagande är att intervjupersonerna berättar inte något eller väldigt lite negativt om

sina organisationer. Men å andra sidan hoppas jag att jag genom att vara medveten om

problemet kan ta med det i min bearbetning av materialet. Att jag ska misstolka

intervjupersonernas svar är en risk som i mitt fall dessutom är kopplat till att jag inte

genomförde intervjuerna på mitt modersmål. Ett sätt för mig att se om jag har förstått är att

återkoppla, och med mina ord återberätta vad intervjupersonen sagt och se om det stämmer.

Citat från intervjuerna är återgivna på engelska då autenticiteten och kontrollerbarheten på det

sättet ökar än om jag skulle översatt till svenska.

2. Avhandling

2.1 Begreppsdiskussion

2.1.2 Brott
Att definiera brott är ingen enkel sak. Då jag själv har min bakgrund från sociologi är min

spontana reaktion att leta efter en definition där. Inom sociologin har man en tendens att se

mer relativt på handlingar vilket innebär att en handling aldrig kan vara brottslig eller

avvikande i sig. Om handlingen betecknas som brottslig är helt beroende av i vilken social

kontext handlingen sker. ”Acts are not criminal in themself; their criminality is a property or

meaning conferred upon them” (Hester, Eglin 1992 A Sociology of Crime s. 11). Nackdelen

med denna definition är att handlingar kan vara brott enligt lag men ändå accepterad av stora

delar av befolkningen (Estrada 1999 Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem s. 4).

Exempelvis när lagen om förbud mot aga av barn kom i Sverige blev den hårt kritiserad men

är idag helt accepterad av majoriteten i Sverige (eget exempel).
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Inom kriminologin är det mest vanligt att man utgår från ett legalistiskt perspektiv vilket

innebär att man utgår ifrån vad lagboken säger. ”Brott är en gärning som är beskriven i denna

balk eller i annan lag eller författning /…/ och som ger straff bland annat i form av böter,

fängelse eller skyddstillsyn” (Brottsbalk (1962:700) 1:1, 1:3). Ett problem med denna

definition är att om den dras till sin spets så är det endast handlingar för vilka straff utdöms

som är att betrakta som brottsliga vilket innebär att den dolda brottsligheten inte är att betrakta

som brottslighet (Estrada 1999 s. 4)

Jag har valt att utgå från den leagalistiska definitionen men inte i dess mest extrema form. När

jag skriver brott menar jag i lag straffbelagda handlingar. Anledningen till att jag valt denna

definition är att både det mesta av min teori samt mina intervjupersoner utgår från den

legalistiska definitionen av brott. Jag vill dock påpeka att jag är medveten om att handlingar

aldrig är kriminella i sig utan att det krävs ett ställningstagande från majoritetsgruppen.

2.1.2Ungdom

Att definiera ungdom är inte heller lätt eftersom det är en flytande period i livet, en period

mellan barndom och vuxenhet. Sarnecki (1981) menar att ungdomstiden slutar när den unge

uppfattas som vuxen av omgivningen. Officiellt är vuxenheten knuten till rättigheter och

skyldigheter och är i stor utsträckning knutet till myndighetsåldern , 18 år. Dock finns det en

rad både skyldigheter och rättigheter som inte är knutet till 18 års gränsen. I Sverige blir man

straffmyndig och kan dömas för brott när man är femton, i England är motsvarande ålder 10

år, på Island 16 år. I svensk lagstiftning tar man hänsyn till ålder när påföljden för brottet

bestäms. Samma påföljd som vuxna får den unge när han/hon fyller 21 år. Det är intressant att

fundera över när ungdomen börjar. Allmänt anses det att personen inträder i ungdomen

ungefär samtidigt som puberteten infaller, vid 13-14 års åldern (a.a s. 2f).

Jag har valt att utgå från en definition av ungdom från 10-21 år. Egentligen tycker jag att man

är barn fram till åtminstone 13-14 års åldern men eftersom barn blir straffmyndig vid 10 års

ålder i England har det varit enklast att benämna alla som ”ungdomar”.  I den löpande texten

hade det blivit ohållbart att defentionsmässigt särskilja 10-14-åringarna från 15-21-åringarna

och dessutom utgår både mina intervjupersoner och mycket av teorin från den åldern. Jag har

haft svårt att översätta juvenile på annat sätt än ungdomar även om den engelska definitionen
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åldersmässigt är bredare. Enligt en engelsk ordbok betyder juvenile ” a child or young person

who is not yet old enough to be regarded as an adult”(Collins Cobuild English Dictionary

1995).

2.2 Teorier kring ungdomsbrottslighet

2.2.1 Har ungdomsbrottsligheten ökat?

Man får lätt intrycket att den ökade ungdomsbrottsligheten är ett modernt fenomen. I media

framställs ungdomsbrottsligheten som grövre, mer omfattande och allvarligare än någonsin

tidigare. Har ungdomsbrottsligheten blivit grövre och mer omfattade än tidigare? Det är en

svår fråga att svara på.

Jerzy Sarnecki tar i sin bok Ungdomsbrottslighet (1981) upp en del problem förknippade med

denna fråga.Den första fråga vi bör ställa oss är, vilka är de brott som kommer till polisens

kännedom och därmed blir en del av brottsstatistiken. Den dolda brottsligheten är de brott

som inte kommer till myndigheternas kännedom. Hur många brott som inte kommer till

polisens kännedom är naturligtvis svårt att känna till. Vilka brott som blir kända för polisen

beror i stor utsträckning på om offret anmäler brottet eller ej. Generellt kan man säga att

grövre brott anmäls oftare än ringa brott och när offret är tvungen att anmäla för att få rätt till

någon ersättning till exempel försäkringspengar. Den officiella statistiken visar alltså bara en

del av den totala brottsligheten närmare bestämt ungefär 30%. Är vi intresserade av

gärningsmannen krävs det dessutom att de anmälda brotten bli uppklarade. Ca 20% av den

anmälda brottsligheten klaras upp (Sarnecki 1981 s. 27, 29f).

Sarnecki konstaterar att den officiella statistiken inte är tillräcklig för att bilda oss en

uppfattning om den faktiska brottslighetens omfattning. Dock menar han att brottsstatistiken

ger en rätt bra bild av de traditionella brotten framförallt tillgreppsbrott (stölder, rån osv). Då

ungdomsbrotten till stor del är traditionell brottslighet visar statistiken rätt bra hur det

förhåller sig. Sarnecki hävdar att man kan konstatera att ungdomskriminaliteten ökat konstant

sedan 1920-talet fram till mitten av 1970-talet. Om man jämför 1950-talet med 1972 så ser

utvecklingen ut som följer.

för gruppen 15-17 har antalet lagförda, uppklarade brott ökat 4,5 gånger till 4297 brott per

100 000 invånare år 1972,

för gruppen 18-20 har det ökat 3.1 gång till 3087 ,
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för gruppen 21-24 har brottsligheten ökat 2,6 gånger till 2337 och

för gruppen 25 och däröver en ökning på 2,7 gånger (659) (Sarnecki 1981 s. 36f)

"Följden av denna utveckling är att brottsligheten idag (1981) är störst i gruppen 15-17 år /…/

nästan dubbelt så hög som bland 21-24-åringarna" (a.a) Sarnecki hävdar att det är sannolikt

att ungdomsbrottsligheten har ökat mer än vad statistiken visar. Detta beror dels på att

toleransen för vissa brott blivit högre, exempelvis är fylleri inte längre straffbart. Likaså har

man sänkt strafftiderna för många handlingar som fortfarande är straffbara. Dels för att den

allmänna toleransen för avvikande beteende har också ökat vilket leder till att färre brott

polisanmäls (a.a).

Felipe Estrada tar i sin avhandling upp frågan om ungdomskriminalitetens kraftiga uppgång

under 50- och 60-talen har fortsatt sedan ingången till 70-talet eller om den har avmattats eller

rentav sjunkit. Detta är en pågående debatt mellan kriminologiska forskare. Både Sarnecki

och Estrada menar att en avmattning har ägt rum efter 1972. Andra forskare (bland annat

Ahlberg 1992) menar att ungdomskriminalitet har ökat och baserar detta antagande på bland

annat att antalet anmälda brott har ökat under åren 72 till 94.De menar även att

upptäcktsrisken för brott har halverats och brottsstatistiken visar att ungdomsbrottsligheten är

lika hög som tidigare, men eftersom upptäcktsrisken halverats så har ungdomsbrottsligheten

ökat. Estrada med flera menar att vi under samma tidsperiod har haft en ökning av

anmälningsbenägenheten vilket skulle ta ut den minskade upptäcktsrisken (Estrada 1999

Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem s. 33ff).

Estradas undersökning visar att den generella ökningen av brottsligheten mellan 1972 och

1994 beror på följande ökningar av lagförda brott, vuxna +60-70%, kvinnor +100-120%,

utländska medborgare +50-70% och till sist ungdomar där vi ser en liten ökning på +10% (a.a

s.44).I Storbritannien har ändrade polisrutiner gjort det svårt för forskarna att kunna se en hel

utvecklingslinje under 1900-talet. Estrada pekar dock ut vissa tendenser, från 1950 fram till

1970 ökar antalet dömda och varnade, denna tendens bryts i mitten av 70-talet och mellan

1974 och 79 sker ingen ökning. Mellan 1979 och 1985 ökar den registrerade

ungdomsbrottsligheten för att från 1985 fram till 1994 klart minska (a.a s 54).
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2.2.2 Har våldsbrottsligheten bland unga ökat?

När det gäller ungdomars våldsbrottslighet visar misshandelsstatistiken en ökning med 150%

från mitten av 1980-talet till 1994. Forskarna är överens om att det skett en ökning, frågan är

bara hur stor den faktiska omfattning är? Estarada menar att "vi här troligen fått en kritisk

tidpunkt när det gäller förändringar i synen på vad som är en ”anmälningsbar” våldshandling"

(a.a s.82) apropå den massmediala uppmärksamhet ungdomsvåldet fick 1986 (1986 pågick en

intensiv massmedial debatt och fokusering på ungdomsvåld, bland annat skrevs det mycket

om ungdomsvåldet i Kungsträdgården i Stockholm vilket filmen Stockholmsnatt handlar om)

och de efterföljande reaktionerna, bland annat ändrades lagen så att straffområdet utvidgades

för grov misshandel. Denna syn på vad som är en anmälningsbar våldshandling menar Estrada

påverkat kriminalstatistiken på två sätt.

- Mörkertalet för ungdomsvåld minskar genom att allmänheten är mer benägna att anmäla

våldshandlingar. Detta riskeras att uppfattas som en reell ökning av ungdomsvåldet.

- När ungdomsvåldet lyfts fram i det offentliga ljuset reses också kraven att samhället ska

göra något åt problemet till exempel fler poliser eller att skolan ska reagera. Detta

benämns som "enforcement wave". Detta kan leda till att fler händelser kommer till

myndigheternas kännedom och därmed blir en del av brottsstatistiken. Estrada menar man

bör ge andra källor än brottsstatistiken ökat tolkningsutrymme till exempel

dödsorsaksstatistiken som varit oförändrad sedan 1960-talet. Vidare bör påpekas att den

omfattande uppmärksamheten kring ungdomars våldsbrott inte lett till att orsakerna till

ungdomars våldsbeteende åtgärdats (a.a s. 74, 81ff).

2.2.3Moralisk panik

Hans Swärd tar i boken Vardagsbegrepp i Socialt Arbete upp begreppet moralisk panik.

Termen innebär att "vissa ungdomsproblem leder till ett upprört paniktillstånd i samhället"

(Swärd i Denvall, Jacobson, Vardagsbegrepp i socialt arbete 1998 s. 65). Moralisk panik

uppstår i ett antal steg. För det första krävs det ett intresse hos allmänheten vilket det ofta gör i

fråga om ungdomars skötsamhet. Sedan krävs en reell händelse, Swärd tar upp gängbråk

bland ungdomar som exempel. När massmedierna rapporterar från händelserna är bilderna

överdrivna och förvridna och dessutom förutspås en upprepning av händelserna om inte något

görs. I detta läget menar Swärd att det offentliga samhället analyserar vad som hänt och ur

detta uppstår en enighet om hur problemet ska uppfattas. Till exempel att en grupp ungdomar
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är våldsbenägna (invandrarungdomar, skinnhuvuden). Dessa grupper måste vara lätta att

känna igen och alltså avvika från andra i samhället och att de kan beskrivas i stereotyper. När

då den samhälleliga kontrollapparaten aktiveras genom olika åtgärdsprogram blir gruppen

samtidigt fördömd av vuxna och i media, som båda kräver ytterligare åtgärder. Swärd skriver

att "De åtgärder som vidtas stigmatiserar lätt de inblandade ungdomarna [och] får till

konsekvens att ungdomarna uppför sig just så som de förväntas uppföra sig" (a.a s. 65f). Detta

fortsätter i en interaktiv process och "till slut skapas /.../moralisk panik, dvs ett allmänt

upprört läge i samhället, en moralisk indignation bortom vett och sans" (a.a s. 67)

När debatten om ungdomsvåldet var som intensivast 1986 menade många kriminologer att

landet drabbats av "moralisk panik" (Estrada 1999 s74)

Teorin om moralisk panik har fått stor genomslagskraft men även mycket kritik. Bland annat

menar kritikerna att då inte alla händelser leder till moralisk panik är det svårt att avgöra vilka

problem som får en sådan utveckling " (Swärd 1998 s. 67)

Moralisk panik är inget nytt fenomen. Framförallt ungdomar har upplevts som skrämmande

och oförutsägbara av den vuxna etablerade majoriteten. Geoffrey Pearson visar i sin bok

Hooligan A history of Respectable Fears att man i västvärlden sedan minst hundra år pekat ut

ungdomar som en särskilt farlig och våldsam grupp i samhället. Han visar detta genom att se

hur tidningar har beskrivit "ungdomsproblemet" och hur andra offentliga personer uttalat sig

till exempel domare eller politiker. Han attackerar tanken, eller myten som han själv kallar

det, om att det var bättre förr. Pearsons resonemang baseras på människors upplevelse av sin

samtid. Om vi ser på hur debatten förs idag så är det inte ovanligt att få höra att det var bättre

för då det fanns disciplin i skolan och föräldrar hade mer tid med sina barn.

Pearson drar fram citat från olika tidpunkter i historien. Till exempel kunde låta så här på en

konferens med det Konservativa partiet i Storbritannien 1946. För att förklara "the disturbing

increase in criminal offenses" sa en talare att "Over the past 25 years we in this country,

through misguided sentiment, have cast aside the word `discipline´ , and now we are suffering

from it" (Pearson, 1983 s.15).

Går vi tillbaka till 1933 kom det en ny lag i Storbritannien som beskrev en monstruös

brottsvåg bland unga människor vilket berodde på dålig moral och familjens förfall. Redan i
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slutet på 1800 skrev ledande tidningar i England om hur unga inte hade respekt för polisen

och hur våldet hade blivit grövre. Bland annat tar de upp den nya företeelsen att unga sparkar

på den som ligger ner vilket ju aldrig hade hänt tidigare (a.a s. 76f).

Poängen i Pearsons bok är att inte mycket har förändrats utan att det snarare är vårt

sentimentala sätt att se på vår historia som gör att vi upplever nutiden som hotfull.

2.2.4 Vårda eller straffa?

Det finns en ständig spänning i hur samhället ska bemöta kriminella handlingar. Ska man

straffa och i så fall varför eller ska man vårda brottslingen. Jag tänker titta tillbaka i historien

för att se vilken sida av debatten som varit mest tongivande. Framställningen kommer att

koncentreras till 1960 talet och fram till idag.

Focault tar sitt avstamp något tidigare i historien. Hans bok Övervakning och straff (Focault

1974) inleds med en beskrivning av hur en attentatsman mot Ludvig XV straffas år 1757 i

Frankrike. Straffet består i att plåga attentatsmannens kropp och slutligen att han skulle dö.

Detta skedde offentligt då det skulle verka avskräckande. Focault visar hur samhället drygt

femtio år senare har ersatt kroppsbestraffningen med en annan straffmetod; fängelse.

Fängelser har i och för sig funnits länge men Focault visar hur de nya fängelserna hänger ihop

med en förutsägbarhet och en generalisering av straffet. Fängelse tillämpades på alla

brottslingar enligt i förväg uppgjorda regler.

Ungefär parallellt med den utvecklingen börjar teorier för behandling av brottslingar träda

fram. Först var medicinen men senare kom psykiatrin att bli grundvetenskapen för att

behandla brottslingar (a.a xii och s. 1-15). Mot slutet av 1800-talet var behandlingsideologin

den dominerande. Man menade att orsakerna till kriminaliteten var antingen av

medicinsk/genetisk eller sociologisk och socialpsykologisk natur. "/../ det är personen själv

som står i fokus för samhällsåtgärden, inte den kriminella handlingen"(Levin, Sunnesson,

Swärd i Denwall, Jacobsson, Vardagsbegrepp i socialt arbete 1998 s. 182) Med denna

utgångspunkt ville man förhindra återfall i brott genom att bota brottslingen. Att det skulle

finnas proportionalitet mellan brottet och straffet sattes i bakgrunden medan brottslingens

personliga omständigheter och förhållanden styrde påföljden.
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Sin mest extrema form fick behandlingsideologin i Kalifornien under 60-talet där långa och

framförallt tidsobestämda straff dömdes ut eftersom det skulle vara den dömdes utveckling

som skulle avgöra hur länge han behövde kriminalvården. Idag i Sverige lever den här tanken

kvar inom tvångsvården av unga och missbrukare. I dessa fall är det individens vårdbehov

som styr vårdtiden. Även i Sverige var behandlingsideologin stark under den här tiden.

Torsten Eriksson, en av de främsta företrädarna för behandlingsideologin, utryckte det så här

år 1963:

"En klokare framtid kommer säkert att organisera om behandlingssystemet inom

kriminalvården väsentligt och kommer att göra det mera likt våra dagars sjukvård.

Behandlingen kommer inte att bli tidsbestämd som nu och tiderna för anstaltsvistelsen

kommer förmodligen mera bestämmas av det faktiska behovet av anstaltsvård än efter de

repressionsregler som vi nu följer" (Amilon och Edstedt: Kriminalvård -insikter och utblickar

1998 s. 13f).

En stor påverkan på den kriminalpolitiska debatten på senare delen av 60-talet och 70-talet

hade KRUM (Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering). De bildades 1966 och krävde

bättre vård på de slutna anstalterna och senare att fängelsestraff helt skulle avskaffas. KRUM

bestod framförallt av fångar och kritiken togs på stort allvar av riksdagspartierna. Under

början av 70-talet kom en rad lagändringar vilka hade till mål att minska

fängelsepopulationen, bland annat avskaffades straffskärpningen vid återfall i brott, straffet

för fylleri avskaffades och en ny kriminalvårdslag infördes. Det fanns en allmän kritik mot

fängelsesystemet och tillsammans med lagändringarna bidrog detta till att

fängelsepopulationen på kort tid minskade med en fjärdedel (Thamm, 1994 Systemskifte i

svensk kriminalpolitik, Pockettidningen NR 1 1994 s. 38).

Vid decennieskiftet 1960/70 började behandlingsideolgin allt mer ifrågasättas och brottet fick

en mer central betydelse. Amilon och Edstadt tar fram fyra anledningar till den ideologiska

omsvängningen:

1. besvikelse över att de resultat man hade hoppats på uteblev

2. man ansåg att straffet hade kamouflerats till vård och detta fick inte ske

3. bristande proportionalitet mellan brott och straff

4. fängelset dubbla mål att både straffa och behandla uppmärksammades.
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Thamm tar fram delvis andra orsaker till den kriminalpolitiska uppstramningen. Han knyter

det till att det under 70-talet kom tre nya brottstyper. Det mest tydliga är narkotikan där

straffen i och för sig skärptes redan på 60-talet men tidigare hade man mest riktat in sig på

tillverkare och storlangare. Nu börjar man istället inrikta sig mot den enskilde

konsumenten/missbrukaren. 1988 kriminaliserades även själva bruket och ett stort antal

poliser avdelas till att jaga missbrukare. Under samma tidsperiod höjs straffen på grovt

narkotikabrott. De andra två brotten som fick uppmärksamhet var ekonomiska brott och våld

mot kvinnor. Thamm menar att uppmärksamheten på ekonomiska brott delvis fick till följd att

idén om straffets avskräckande effekt återupplivades. När forskningen dessutom visade att

behandling på anstalt inte gav några resultat innebar det att behandlingstanken retirerade och

intresset för fängelsets avskräckande effekt väcktes (Thamm, 1994 s. 38f).

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) kom med en rapport 1977 där "...brottets centrala betydelse

för straffets bestämmande" poängterades. Rapporten sammanfattas i tre punkter.

1. ”Allmänpreventionens betydelse borde uppvärderas, om än med försiktighet, och dess

moralbindande funktion beaktas mera;

2. samhällets reaktion på brott måste innebära ett obehag förgärningsmannen /.../

3. Reaktionens stränghet bör bestämmas av hur allvarligt brottet anses vara: brottets s.k.

straffvärde borde ha en avgörande betydelse ”(Amilon och Edstedt, 1998 s. 15f).

Förslaget väckte livlig debatt och det var framförallt de konservativa som ansåg att förslaget

var bra. Thamm vill dock påpeka att rapporten och dess förslag i sig var liberala men att de

togs som ursäkt för att det var okej att straffa. Drygt tio år senare, 1989, blev rapportens

förslag lag i och med de nya reglerna för straffmätning och påföljdsval som kom då (lag

1988:942).

Thamm visar också på hur den kriminalpolitiska utvecklingen från 60-talet och framåt hänger

ihop med hur man ser på brottslingen. På 60-talet när behandlingsideologin kanske var som

starkast gjordes undersökningar som visade att "alla" begick brott. Fokuseringen på

ekonomiska brott på 70-talet förstärkte detta då brottslingar även hittades inom medel och

överklass. När värstingdebatten kom på 80-talet innebar det en återgång till en gammal bild av

brottsligheten där ett antal kriminella stod för en mycket stor del av den totala brottsligheten.

Problemet med ungdomsbrottslingen, ansåg man, var att det inte fanns möjligheter att låsa in
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de mest brottsaktiva. Thamm menar att det var på grund av detta som Statens

Instutitionsstyrelse inrättades. Nu skulle det gå att placera ungdomarna på något som liknade

ungdomsfängelserna som avskaffades 1980. 1998 kom dessutom Lag om Unga

Lagöverträdare som ger domstolarna möjlighet att döma till sluten vård inom SiS från två

veckor till 4 år. Lagen kom till för att hindra att ungdomar (under 18 år) hamnar i fängelse.

 Förklaringsmodellerna för brottslighet ändras från att varit ett samhällsproblem där

brottslingen själv varit ett offer för olyckliga omständigheter till att man ser brottslingen själv

som ond. Brottslighet blir ett individproblem. Från att ha sett brottsligheten som ett symptom

på samhällets tillkortakommanden omformulerades kriminalitetns orsaker till att bero på

antingen onda individer eller illvilliga invandrare och inte på brister i det svenska samhället

(Thamm 1994 s. 39ff).

Under 80- och 90- talen ser vi en rad uppstramningar inom det kriminalpolitiska området.

Under 80-talet återinförs straffhöjning vid återfall, åtgärder mot unga lagöverträdare skärps.

Vidare har Lag om kriminalvård i anstalt skärpts undan för undan under hela 90-talet. Bland

annat har halvtidsfrigivningen slopats och ersatts av vilkorlig frigivning vid 2/3 av straffet.

Permissionsreglerna skärptes även de med anledning av de uppmärksammade

dödsskjutningarna av två poliser i Malexander. Mördarna var på permission.

2.2.5 Teorier kring stämpling

”Avvikelse är i grunden, helt och hållet en social företeelse: det vill säga avvikelse existerar

bara i relationen mellan personen och de övriga i en grupp. Om avvikelsen utgörs av någon

psykisk eller fysisk egenskap, är den det för att den utgör ett hinder för normal social karriär

… på grund av att den är så synlig och störande kräver åtgärder, och därför kommer olika

sociala organ att slutgiltigt och formellt att stigmatisera honom” (Charles H Cooley, 1922 s.

406f i Goldberg 1993 s 109).

Här introduceras två av stämplingsteorins centrala begrepp, karriär och stigma. Karriär

innebär att man ser stämplingens utveckling som en process. Det är alltså inte så att en enskild

händelse leder till att en person blir stämplad utan stämplingen är en lång process som kan

jämföras med en karriär där flera enskilda händelser bildar ett mönster. På så sätt bildar

avvikaren en karriär där de senare stadierna bygger vidare på de tidigare. Vidare är det viktigt
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att påpeka vad som är ett avvikande beteende, som Cooley nämner i citatet är det handlingens

sociala kontext som avgör om handlingen är avvikande eller ej. Således är det hur andra

människor reagerar på handlingen som fäller avgörandet (Becker  1973 s 14 i Goldberg s

111).

Att kunna stämpla ett beteende eller en egenskap så som etnisk bakgrund eller ett fysiskt

handikapp som avvikande handlar om makt. Vilket även gör förståelsen av makt central för

stämplingsteorin. Becker menar att ”Olikheter i förmågan att skapa regler och tillämpa dem

på andra beror i grunden på maktskillnader (inom och utom lagen). De grupper vars sociala

ställning ger dem vapen och makt, kan bäst upprätthålla sina regler” (a.a s 17f). I detta

innefattas även vilka beteenden som är avvikande eller kriminella.

Vidare menar Becker att ”Ett av de mest avgörande stegen mot uppbyggandet av ett stabilt

mönster av avvikande beteende är sannolikt erfarenheten av att ertappas och offentligt

stämplas som avvikare” (a.a s. 31). Goldberg visar på hur fängelsedömda ungdomar förnekas

att skaffa sig sådana erfarenheter som andra i samma ålder. Istället vistas ungdomarna i en

miljö som förstärker deras identitet av utanförskap. Dessutom, menar Goldberg, får de i sin

nya miljö lära sig ett sådant beteende som de flesta betraktar som avvikande. Detta får till

konsekvens att det avvikande beteendet förstärks snarare än att ungdomarnas handlingar blir

mer i linje med det omgivande samhällets normer. Detta dilemma diskuteras och belyses även

i boken Att komma för sent så tidigt som möjligt av Bengt Svensson, Johanna Svensson &

Dolf Tops. De menar att ”dilemmat i fältarbetet [uppsökande verksamhet] – det kan också

utformas som en del i den samhälleliga kontrollen av ungdomar. Ett arbetssätt som /…/ får

rekyleffekter i form av ökat motstånd från ungdomar gentemot vuxensamhället” (Svensson,

Svensson och Tops s. 100).

Goldberg menar att varför vissa fullföljer en avvikar karriär kan förstås med hjälp av en

stämplingsteoretisk modell. Detta utifrån att vi all någon gång har begått avvikande

handlingar utan att betrakta oss själva som ”avvikare”.

”Självbilden är individens uppfattning om sig själv i relation till samhällets ideal om hur än

människa ska vara” (Goldberg s. 114) Individens självbild skapas, upprätthålls och modifieras

genom individens signifikanta andra och deras reaktioner på individens beteende. Signifikanta

andra är de personer som står individen närmast. För små barn är de signifikanta andra de som
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har huvudansvaret för barnets uppfostran. Goldberg beskriver hur självbilden kan utvecklas så

här: ”En persons med negativ självbild har lärt sig genom responserna hon fått från

signifikanta andra att det finns en låg grad av överensstämmelse mellan hennes person och

samhällets ideal om hur en människa bör vara. Stämpling är en process bestående av

upprepade negativa reaktioner från signifikanta andra, som sammantaget resulterar i att

individen omdefinierar sin självbild så att den blir mer negativ än vad den hittills varit” (a.a s.

115).

2.2.5.1 Avvikarkarriären

Avvikarkarriären delar Goldberg upp i fyra stadier; föräldrars stämpling, samhällelig

stämpling, sekundär avvikelse och avvikelsespiralen.

Barn har ingen aning om vad som är rätt eller fel, det är något barnet lär sig genom att

omvärlden reagerar på barnets beteende. Vissa vårdnadsgivare misslyckas med att till barnet

förmedla att det barnet håller på med är oacceptabelt men barnet i sig är bra och accepterat

endå. Resultatet blir att dessa barn upplever det som att de är dåliga människor. Det första

stadiet i avvikarkarriären är uppnåd och barnet har grundlagt en negativ självbild.

Oundvikligen frågar man sig varför vissa vårdnadshavare stämplar sina barn och Goldberg

anser att man bör studera både psykiska som samhälleliga variabler dock visar sociologisk

forskning att ”faktorer som att tillhöra en minoritetsgrupp, ha lågutbildade föräldrar, att bo i

undermålig bostad/bostadsområde, osv, minskar signifikant individens valmöjligheter i livet”

(Goldberg s. 119).

Samhällelig stämpling innebär att barnet i sina kontakter med samhället, till exempel skola,

dagis och så vidare, kommer att uppfatta omgivningens reaktioner på den egna personen eller

de egna handlingarna som att de inte duger till. Detta är det andra stadiet i avvikarkarriären.

För att förstå varför barn som stämplats av föräldrarna löper större risk att även stämplas av

samhället använder sig Goldberg av begreppet beteendeinkongruens. ”Beteendeinkongruens

inträffar då individen begår handlingar som inte överensstämmer med hennes självbild. Detta

upplevs otillfredsställande och man försöker minska inkongruensen antingen genom att

förändra sitt beteende eller sin självbild” (a.a s. 120). Detta i sin tur leder till att individen

tenderar att agera så att den negativa självbilden bekräftas då det leder till obehag när andra
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reagerar på ett sätt som leder till en mer positiv självbild. Goldberg poängterar att detta inte är

statisk men dock svårföränderliga  processer.

Vid det tredje stadiet i avvikarkarriären har individen kommit upp en bit i åldern (ofta i

pubertestålder) och har oftast god uppfattning om vad som anses som rätt och fel av den

normativa omgivningen. Individens beteende styrs i hög grad av den negativa självbilden och

samhällets normala kontroll fungerar inte längre. Den normala kontrollen går ut på att oönskat

beteende upphör när individen möter omvärldens negativa reaktioner på hennes beteende då

dessa hotar hennes självbild. ” När en människa väl har en grundmurad negativ självbild, kan

andra inte utöva social kontroll över henne genom att hota dra tillbaka sitt stöd.” (a.a s. 125)

Detta eftersom den negativa självbilden endast förstärks av de negativa reaktionerna på

beteendet. Goldberg menar att avvikaren i detta stadiet uppvisar ett mycket provokativt

beteende eftersom positiva reaktioner på den egna personen upplevs som besynnerliga och

oäkta. Avvikaren försöker då skapa ordning genom att framkalla reaktioner som stämmer

överens med hans självbild och om provokationerna lyckas fortsätter stämplingsprocessen (a.a

s. 125ff).

Det fjärde och slutliga stadiet i avvikarkariären är en neråtgående spiral som består av fyra

element. Först kommer den ursprungliga stämplingen som leder till en negativ självbild, den

negativa självbilden leder till en sekundär avvikelse vilket är ett misslyckande enligt

kulturella definitioner och leder till ytterligare stämpling. Goldberg skriver att individen på

det här stadiet antagligen är sekundärt avvikande på flera områden till exempel kriminalitet,

narkotika, prostitution, bristfällig hygien och så vidare. Detta leder till negativa reaktioner och

fortsatt stämpling från många olika håll. Goldberg menar att i denna neråtgående spiral

kommer de flesta till en punkt där man fått nog men följer man spiralen tillräckligt länge

återstår bara två val; att aktivt ta livet av sig eller att aktivt försöka bryta med sitt destruktiva

beteende (a.a s.127f).

2.2.6What Works?

Inom det sociala fältet har man i Storbritannien under senare delen av 90-talet sett en ökad

efterfrågan på bevis baserad yrkesutövning. Detta kulminerade 1997 när Labour vann valet

med inställningen "what matter is what works" (Davies, Nutley, Smith, 2000, What Works s.

1) och signalerade på detta sätt dels att det som tidigare var styrt av ideologi nu skall styras
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utifrån vad forskningen faktiskt visade fungerade, dels att det faktiskt går att göra något åt

samhällets social problem.

Förra året kom boken What Works ut i Storbritannien. Boken går igenom en rad områden på

det sociala fältet så som sjukvård, skola, socialtjänst och bostadspolitik och redogör på vilket

sätt det bevisbaserade handlandet kan förbättra arbetet på dessa områden. Jag kommer att titta

närmare på hur detta angreppssätt kan användas inom kriminalvård.

Under 90-talet har vi sett i flera västerländska länder att man har ändrat inställning till

kriminella. Man har blivit hårdare och mer repressiv mot kriminella vilket även verkar ha stöd

i den allmänna opinionen. Dock är det så att den tuffare och mer straffande hållningen mot

kriminella inte har minskat kriminaliteten och det har varit svårt att visa att inlåsning av

kriminella har minskat återfallsfrekvensen (a.a s. 93). Under 70-talet argumenterade ett antal

forskare för att rehabilitering av kriminella inte påverkade återfallsfrekvensen. Detta ledde

fram till slutsatsen att ingenting fungerar vilket i sin tur ledde till en förändring av frivårdens

arbete från rehabilitering till repressivitet och skydd för allmänheten. Det viktigaste målen för

frivårdsinspektören blev att begränsa den kriminelles frihet, att konfrontera honom/henne med

brottet och att brottslingen skulle betala tillbaka till samhället på något sätt (a.a s.95).

Det stora genombrottet kom när forskare började använda meta-analyser på existerande

kriminologiforskning. Meta-analyser innebär att man försöker dra ut gemensamma drag i den

forskning som redan gjorts för att se vilka komponenter och variabler som är signifikanta (a.a

s. 102). Den genomgripande frågan forskarna försökte ta reda på var vad som fungerar och för

vem. Slutsatssatsen blir då, förenklat att dessa komponenter är de som avgör om behandlingen

är effektiv eller ej. På samma sätt lyckades forskarna ta fram ett antal nyckelprinciper för att

uppnå resultat i rehabilitering av kriminella. Dessa nyckelprinciper är:

- fokusera på högrisk brottslingar,

- fokusera på det kriminella beteendet och attityder,

- att arbeta med kriminella i deras hemmiljöer,

- en betoning på kognitiva och beteendevetenskapliga metoder,

- ett strukturerat angreppssätt med tydliga målsättningar,

- en ledande syn och stil samt

- se till att fullgjort arbete uppfyllt de metoder och mål man bestämt (a.a s. 96).
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1999 sjösatte Labour en stor satsning på att reducera brottsligheten i landet. Detta gjordes med

What Works som grund. Regeringen kommer att satsa 250 millioner pund 1999-2002.

Programmet täcker bland annat dessa teman.

-     Arbeta med familjer, barn och skolor för att förebygga att unga människor blir kriminella.

- Angripa brottslighet i människors närmiljö, speciellt vanliga brott så som inbrott.

- Arbeta med förbrytare för att säkerställa att de inte återfaller (a.a s. 107).

Detta ska uppnås genom att man använder sig av det forskningen har visat vara mest effektivt.

Vilket innebär att de program man kör är baserade på de nyckelbegrepp som nämns tidigare i

texten. Programmen ska utvärderas kontinuerligt och om de inte ger de utfall man förväntar

sig så slopas de. Viktigt att påpeka här är att den enskilde tjänstemannens arbete blir styrt i

mycket större utsträckning då han/hon är tvungen att följa strukturerade arbetssätt och kan

inte själv påverka arbetets utformning.

"The What works initiative signals a move towards increased standardisation across probation

areas witch may help overcome the fragmentation of the service" (a.a s. 109).

De program som faller väl ut kommer att bli formellt auktoriserade program. Dessa program

skall sedan forma en meny av program som hela landet ska kunna använda. De olika

programmen ska vara utformade så att de passar olika grupper och ska kunna användas på

precis de individer där de gör störst nytta.

2.2.8 Att förutse ungdomskriminalitet

I USA har Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) samlat 22 forskare

att gå igenom och analysera nutida forskning kring risk- och skyddsfaktorer för utvecklingen

av en allvarlig och våldsam brottskariär.

Utgångspunkten för den här typen av forskning är att det finns olika faktorer som antingen

ökar eller minskar risken för att bli brottsling. Forskarna försöker då se vilka riskfaktorerna är

och i vilken ålder faktorerna är starka eller svaga. Man menar att

”these predictors are potential targets for prevention and intervention. If risk factors can be

decreased and protective factors enchanced by preventive action, then the likelihood of
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violence should be reduced” (Hawkins, Herrenkohl, Farrington, Brewer, Catalano, Harachi

och Cothern 2000 OJJDP Bulletin April 2000).

Forskningsgruppen kom fram till att det finns en rad igenkännbara riskfaktorer i unga

människors liv. Jag tänker redovisa forskningsgruppens resultat. Riskfaktorerna är uppdelade

i olika undergrupper.

Individuella faktorer

Individuella faktorer kan till exempel vara:

- Hyperaktivitet, koncentrationsproblem. Att detta är riskfaktorer baseras faktiskt på en

svensk undersökning av Klintberg (1993). Jag misstänker att denna punkt handlar om det

som kallas ADHD/DAMP. I den amerikanska artikeln tar man inte upp den diagnosen.

- Aggressivitet, särskilt aggressivitet som uppträder i tidig ålder.

- Om den unge är involverad i andra former av anti-socialt uppträdande till exempel

vandalism.

- Att den unge har en positiv inställning till våld och brottslighet.

Faktorer relaterade till familjen

- Föräldrarna är kriminella. Här är sambanden något komplexa, för män mellan 18-23 år är

sambandet mellan kriminell fader och egen kriminalitet mycket starkt. Om fadern är

alkoholist under barnets uppväxt finns det däremot ingen förhöjd risk att barnet ska bli

kriminell. Här menar artikeln att vidare forskning är nödvändig.

- Barnmisshandel, här har man studerat både fysisk och sexuell misshandel samt vanvård.

Att bli fysiskt misshandlad eller vanvårdad som barn är riskfaktorer för vuxen

kriminalitet.

- Uppfostran, här visar undersökningar att om föräldrarna misslyckas med att visa tydliga

förväntningar på barnets beteende samt sträng eller inkonsekvent disciplin är sambandet

till senare brottslighet och narkotikamissbruk mycket starkt.

- Lågt engagemang hos föräldrarna, framförallt har man sett att ett starkt engagemang hos

föräldrarna är en försvarsfaktor likaså är lågt engagemang en riskfaktor, till exempel visar

forskningen att lågt engagemang hos pappan i sonens fritidsaktiviteter ökar risken för

brottsligt beteende hos sonen senare i livet (a.a s. 3).
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Faktorer relaterade till jämnåriga

- Att ha brottsaktiva syskon är en stark riskfaktor när den unge är på väg in i puberteten.

- Att ens jämnåriga kamrater är inblandade i brott är likaså en stark faktor när den unge är

på väg in i puberteten; gängmedlemskap bidrar ännu mer till ett brottsligt beteende.

Faktorer relaterade till skolan

- När det går dåligt i skolan är det en stark indikator på senare våldsamt beteende. I det här

fallet är sambandet starkare för kvinnor än för män. För 10-åringar utan intresse för skolan

finns inget samband för senare våldsamt beteende men för 14-16-åringar är samma låga

intresse en riskfaktor.

- Mycket skolk i åldern 12-14 samt om individen hoppar av skolan innan 15 år är

riskfaktorer.

- Att gå i en skola där det förekommer mycket våld är en riskfaktor för att själv begå

våldshandlingar (a.a s. 3f).

Faktorer relaterade till uppväxtområde.

- Att ha växt upp i ett fattigt område är i sig en riskfaktor likaså är det en riskfaktor att ha

fattiga föräldrar.

- Förekomsten av hög brottslighet, droger, vapen och gängbildningar i bostadsområdet

utgör ett starkt samband till utvecklingen av ett kriminellt beteende hos den unge (a.a s.

5).

För att förstå riskfaktorernas inverkan på individen är det viktigt att titta på i vilken ålder de

olika faktorerna påverkar den unge som mest. OJJDP´s forskargrupp har tittat på de olika

faktorerna utifrån två ålderskategorier, 6-11 år och 12-14 år. Resultatet är att man har hittat

vissa riskfaktorer som är intressanta för varje åldersgrupp.

Den starkaste enskilda riskfaktorn för gruppen 6-11 år är brottslighet. För den andra gruppen

är brottslighet den näst starkaste riskfaktorn. Det är alltså klart oroväckande med brottslighet i

unga år även när den unge nått upp i förpuberteten. En av de säkraste sätten att förutse

brottslighet hos 6-11-åringar är om de använder droger (alkohol/narkotika). Om däremot 11-

14-åringen använder droger är det en mycket dålig indikator för framtida brottslighet. Den

starkaste indikatorn för de äldsta barnen är att ha jämnåriga kamrater som är brottsaktiva, att

befinna sig under samma omständigheter som 6-11-åringar ger inte samma indikationer.

Forskargruppen menar att komma från en splittrad familj eller att ha missbrukande föräldrar
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är dåliga indikatorer för framtida brottslighet för båda åldersgrupperna. Det är även viktigt att

påpeka att antalet riskfaktorer spelar mycket stor roll, desto fler faktorer desto större risk(a.a s

6f).

Forskargruppen argumenterar för att eftersom många av de starkaste riskfaktorerna är

förändringsbara går det att målrikta sina resurser på dessa faktorer för att få bästa effekt. Att

vara av manligt kön är en relativt stark indikator på framtida våldshandlingar men eftersom

den faktorn inte går att ändra på har den litet utrymme i artikeln (a.a)

Även Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, har intresserat sig för att försöka förutse framtida

brottslighet. Deras undersökning visar vilka förstagångsbrott som mest troligt leder till fortsatt

brottslighet. De allra flesta som någon gång döms för brott blir aldrig dömda en andra gång

(Svensson 2000 Strategiska brott Vilka brott förutsäger en fortsatt brottskarriär, BRÅ-Rapport

2000:3 s. 7, 16)

Till att börja med konstaterar rapporten att för varje gång en brottsling döms ökar risken för

återfall. Förklaringen till detta är att individen anammar en kriminell livsstil. Detta innebär att

han, eller mer sällan hon, börjar uppfatta sig själv som kriminell och försörjer sig för genom

brottslighet. Svensson menar att det är av stor vikt att kunna skilja ut dem som riskerar

utveckla en kriminell livsstil från de som inte riskerar göra det (a.a s.9). Ett sätt att göra detta

är att titta på vilka brott individen lagförs (döms) för första och andra gången.

Det brott som tydligast indikerar en fortsatt kriminell karriär är tillgrepp av

fortskaffningsmedel (bilstöld). Men riktigt intressant blir det först när man kombinerar första

och andra lagföringen. Då får man fram olika högriskkombinationer. Om individen både

första och andra gången döms för tillgrepp av fortskaffningsmedel är risken för att individen

ska bli kronisk brottsling 61%. Även tillgrep av fortskaffningsmedel i kombination med stöld

ger höga värden (54%).  För dessa kategorier är prognosen mycket dyster, av dem som inte

blir kroniska brottslingar (personer som lagförts nio gånger eller fler) blir de flesta

återfalsbrottslingar (personer som lagförts fyra till åtta gånger). Endast 3 % av dem kommer

att ha en mindre frekvent brottskarriär (a.a s.17, 26f).Som kontrast har man även hittat vissa

brottskombinationer som indikerar låg sannolikhet att utveckla en brottskarriär. Till exempel

om den första lagföringen är skadegörelse och den andra lagföringen misshandel är risken 2

% att individen ska bli kronisk brottsling (a.a).
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2.3 Resultatredovisning

2.3.1 Galleries of Justice

Galleries of Justice är ett museum som behandlar rättssystemet och dess olika yttringar.

Museet är beläget i Nottingham i Storbritannien. Museet består av en victoriansk  rättssal

(1800-tal) och en rättssal från 1700-talet. Båda slutade användas i mitten på 1980-talet.

Dessutom är ett fängelse beläget i kalkstensgrottor under rättssalarna. På platsen har det

funnits fängelse sedan medeltiden och fängelset i sin nuvarande form lades ner 1870.

Dessutom har museet en polisstation, tidigare centralpolistation för hela grevskapet (typ

landskap) Nottinghamshire. Polisstationen lades ner 1985. I dessa lokaler kunde man alltså

tidigare bli arresterad för att senare dömas, avtjäna straff i fängelset eller bli avrättad utanför

huvudingången (informatonsmaterial från Galleries of Justice, intervju med Tim Desmond

2001-04-03, Education Manager, Galleries of Justice).

Galleries of Justice är ett exempel på frivillig organisationer som är mycket vanlig i

Storbritannien. Museet bedriver en verksamhet som är mycket uppskattad både av regeringen

och lokala politiker. Trots detta måste en viss del av verksamheten vara inriktad på att försöka

få sponsorpengar. En av de största sponsorerna är faktiskt inrikesministeriet men Galleries of

Justice måste ändå söka pengar från olika fonder inför varje projekt och program. Tim Davies,

education manager på Galleries of Justice, utryckte en stor frustration i detta då en mer

långsiktig planering blev svår att genomföra. Han förklarade att man hoppas att inom en inte

alltför lång framtid få pengar fortlöpande per budgettår (a.a).

Museet drivs som en stiftelse och började utvecklas i mitten på 1990-talet. Museet har två

målsättningar, att utbilda och underhålla, kanske inte alldeles ovanliga målsättningar för ett

museum men vad som gör Galleries of Justice speciellt är den mycket aktiva roll museet tar i

skolundervisningen och det sociala arbetet i Nottingham (a.a).

Museet är uppdelat i två avdelningar, utställningsavdelning och utbildningsavdelning.

Utställningsavdelningen är förutom själva lokalerna också en utställning med en otrolig

mängd saker knutna till rättegångar, fängelser och polismakten. Denna del är öppen för

allmänheten och finansieras av biljettintäkter. Den andra delen är en utbildningsavdelning

som förutom att de använder alla lokaler som är öppna för allmänheten också har en hel

utbildningsavdelning med "workshop"-rum kring olika ämnen knutna till individens roll och
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position i samhället, till exempel medborgarskap där barnen och ungdomarna utforskar sin

plats i systemet och vilka rättigheter och skyldigheter man har som medborgare. Andra

exempel är rum där man arbetar kring olika sätt att protestera och hur olika proteströrelser sett

ut genom historien till exempel suffrageterna (sent 1800-tal) eller IRA (1900-tal). Dessutom

erbjuder man video och fotoutrustning att användas i de olika projekten. Man använder sig av

museets lokaler för att skolbarn och ungdomar ska få en känsla för lagen och hur den påverkar

dem (Intervju med Tim Davies).

I utbildningssyfte använder man sig av några olika program. De olika programmen vänder sig

till olika åldrar. För de yngre barnen i åldrarna 5 till 11 år rör det sig mest om att göra

historien mer levande men för de lite äldre barnen från 11 till 14  år rör sig programmen kring

olika sätt att protestera genom historien och på vilka sätt man idag kan utrycka sina åsikter.

En central del av de flesta program oavsett åldersgrupp är låtsas rättegångar där eleverna

utifrån ett uppgjort rättsfall får ta de olika rollerna som finns i en rättssal. Museet har nyligen

öppnat en medborgaravdelning där medborgarskapets olika aspekter tas upp och eleverna ska

kunna lära sig vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till medborgarskapet (a.a). ”It

is a perfect possibility for us to actually do work on citizenship so young people can explore

ways of protest, they explore ways of expressing themselves through the law” (a.a.).

Det första program man satte upp var "the recycle program". I detta fallet började Galleries of

Justice samarbeta med två skolor i ett socialt belastat bostadsområde i centrala Nottingham.

Eleverna väljs ut av skolan utifrån ett antal kriterier som indikerar att de riskerar att

exkluderas från skolundervisningen. På Galleries of Justice får de under en intensiv kurs

arbeta med att göra en video kring en gemensamt sak de känner är viktigt, till exempel

mobbning eller att ta droger. Personal i projektet är ungdomsarbetare från Galleries of Justice

men även den lokala polisen deltar och målet med projektet är att eleverna ska kunna fortsätta

i skolan Detta försöker man uppnå genom att öka elevernas självförtroende och få eleverna att

se sambandet mellan sina handlingar och vad som sker runt omkring dem (a.a). Jag skulle

utrycka det som att man försöker öka elevernas känsla av sammanhang i sina liv.

Då Galleries of Justice är en relativt ny verksamhet har man inte hunnit utvärdera

programmen ännu. The recycle program har haft en viss utvärdering av två poliser som var

delaktiga under första året man körde programmet. Poliserna har undersökt hur många av de
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ca 60 ungdomarna som gick igenom programmet som två år senare registrerats för något

brott. Resultatet var tre utav 60 hade efter två år blivit dömda för ett brott(a.a).

Ytterligare exempel på program är Robbie Hood, en berättelse om en 15-årig pojke som begår

inbrott. Programmet är utformat som Robbie Hoods rättegång där eleverna dels får iträdda de

olika rollerna men större delen av programmet behandlar vad som borde ha gjorts för att

undvika att Robbie Hood begår brott och hur han kunde undvikit att hamna i rätten

(Programmanual, Robbie Hood).

Slutligen vill jag nämna ett program som Galleries of Justice driver tillsammans med

Nottingham Youth Offending Team, YOT (YOT, se egen rubrik). Programmet heter RED och

är speciellt utvecklat för att hjälpa inbrottstjuvar. Tim Desmond berättar att Regeringen har

satt upp som mål att få ner antalet inbrott som görs i landet. För att göra detta har regeringen

anslaget en stor summa pengar. En del av de pengarna har Galleries of Justice fått för att driva

RED (Intervju, Tim Desmond samt informationsmaterial om RED).

”Working with young offenders who have actually committed a crime, gone through the

courts and as a part of their court action they’re gonna come to the Galleries of Justice and

doing some work about building their self-esteem /…/ and they create presentation to try to

divert people from burglary” (Intervju, Tim Desmond).

Klienterna som ska genomgå programmet har blivit dömda till detta i domstol. Att gå

programmet är alltså en del av deras dom. Programmet löper över 8 intensiva veckor.

Gruppen träffas en gång i veckan men det är meningen att förändringsarbete ska ske mellan

sessionerna. Programmets målsättningar är följande:

- att fokusera på de individuella orsakerna till begå inbrott,

- att konfrontera individen med konsekvenserna av hans/hennes agerande, speciellt vilka

konsekvenserna blir för offret,

- att producera material som kan användas för att hjälpa andra i samma situation och på

detta sätt ge något tillbaka till samhället,

- att utarbeta strategier för att klara av att inte återfalla i brott samt

- att öva de unga i att ta ansvar för sina handlingar (a.a samt informationsmaterial om

RED).

 Jag återkommer till RED mer i detalj under intervjun med Teresa Cullen.
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”So we do a lot of work with people who are either at risk of offending or for the first time

offending /…/ we are quite unusual as a museum for what se actually do” (Intervju, Tim

Desmond).

2.3.2 Youth Offending Team, YOT

I Storbritannien har man valt att arbeta med kriminella ungdomar genom en egen myndighet.

Myndigheten består av flera professioner och har en rad uppgifter. Jag har fått min

information genom att intervjua Kevin Dennis som är Deputy Manager på YOT i Nottingham,

vilket innebär att han är näst högste chef på myndigheten. Dessutom fick jag tillgång till

Nottingham Youth Justice Plan för 2001/2002 som är en officiell handlingsplan som drar upp

riktlinjerna för YOT´s verksamhet. Jag har även studerat den lagstiftning som styr arbetet;

Crime and Disorder Act of 1998 (handlar bland annat om hur ungdomsbrottslingar skall

behandlas).

2.3.2.1 Bakgrund

YOT kom till 1998, tidigare fanns det ingen särskild myndighet som hanterade kriminella

ungdomar utan detta gjordes av frivårdskontoren, socialtjänsten och polisen. 1996 kom på

regeringens uppdrag en rapport som hette Misspent Youth. Rapporten var mycket kritisk till

hur ungdomar och ungdomsbrottslighet hanterades av rättsväsendet. Kritiken kan delas upp i

fyra delar. Den första delen var att rättshanteringen var dyr. Det kostade ungefär en miljard

pund att administrera ungdomarna genom rättssystemet. Det andra var att systemet var

långsamt, det tog i genomsnitt 174 dagar från arrestering till dom. Den tredje kritiken gick ut

på att de myndigheter som var involverade kring den unge inte samarbetade. Slutligen

menade rapporten att man misslyckades med att intervenera brottsligt beteende. 1998 kom en

ny lag, Crime and Disorder Act of 1998 vilket baserades på Misspent Youth. I lagen

introducerades de nya myndigheterna och de lokala myndigheterna fick ansvar för att

myndigheten kom igång(sektion 37-42 Crime and Disorder Act of 1998). Den nya lagen hade

tyngdpunkten på stöd till brottsoffer, medling och återställande/återupprättande av rättvisa

(Intervju, Kevin Dennis, 2001).
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2.3.2.2 Personal  och organisation

Nottingham YOT består av ungefär 70 medarbetare som är uppdelade i olika lag. Dessutom

har man för närvarande (april 2001) ytterligare 60 medarbetare som arbetar i olika projekt.

- Prevention Team består av en manager och 7 Youth workers. De har hand om bland annat

ett program som inriktar sig på tidig prevention. Programmet heter Local Youth Crime

Reduction Agency, LYCRA. Jag kommer att berätta mer om LYCRA under egen rubrik

senare.

- Short Term Intervention Team består av 2 managers, 3 poliser, 11 Social Workers och 2

Reparation Officers.

- Resources & Programmes Team består av 4 Health Workers, 3 Education Workers och

2.5 Appropriate Adult/Mentoring.

- Referral Order Team består av 1 Manager, 4 Social Workers, 2 Team Assistants och 1

Logistics Co-ordinator

- Long Term Effective Supervision Team består av 1 Manager, 1,5 Probation Officer och 5

Social Workers.

- Court and Remand Team består av 1 Manager, 1 Remand Fostering Worker, 1 Probation

Officer, 3 Social Workers och 2 Family Support Workers.

- Central Administrationsavdelning.(Nottingham Youth Justice Plan 2001/2002 s.15)

Personalsammansättningen ger en viss bild av verksamheten och hur den är uppbyggd.

Ytterligare en nyhet kom med Crime and Dissorder Act of 1998 och det är på vilket sätt YOT

på lokalt plan ska vara ansvarig mot en central nivå. YOT ska ha en central styrelse på 10-12

personer som inte är politiker utan sakkunniga och som sorterar under inrikesdepartementet

(som resten av rättssystemet) utan är fristående. Inrikesdepartementet kan tillrättavisa

styrelsen och ge budgetramar men styrelsen är inte en del av departementet. Styrelsen har

funktion dels som tillsynsmyndighet och dels som rådgivare till departementet och

inrikesministern (a.a section 41). På lokal nivå har varje YOT en styrelse. Styrelsens

sammansättning illustrerar på ett bra sätt vilka samhällsorgan som skapar YOT. I Nottingham

finns följande samhällsorgan representerade i styrelsen. Alla representanter är höga chefer

inom respektive myndighet.

Nottingham City Council,

Nottingham Youth Offending Team. YOT

Nottingham City Social Service dept.
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Nottingham City Department of Leisure & Community Services

Nottinghamshire Police

Nottingham Health Authority

Nottinghamshire Probation Service

Nottingham Drug Action Team

Guidline Careers Service

Notts Magistrates Court Service

(Nottingham Youth Justice Plan 2001/2002 s.14)

Styrelsen på lokal nivå tolkar riktlinjerna och målen från central nivå samt implementerar dem

genom att bestämma hur målen ska uppfyllas i deras område, till exempel i Nottingham

(intervju, Kevin Dennis).

2.3.2.3 Verksamhet och målsättningar

Lagen definierar den service YOT är ålagd att ge.

"Youth justice services are currently defined as: the provision of persons to act as appropriate

adults during police interviews with children and young people; assessment and rehabilitation

programmes associated with a final warning; bail (borgen) support; the placement of children

and young people on remand in local authority accommodation; the provision of reports or

other information required by the courts in criminal proceedings; the supervision of

community sentences and other court orders; and supervision following release from custody"

(Section 38 Crime and Disorderact of 1998).

Det vill säga att YOT ska se till att det finns vuxna med när minderåriga förhörs hos polisen,

de ska erbjuda utredningar och behandlingar för att hindra unga att hamna i fängelse, ansvara

för placeringar av unga häktade i kommunal logi (istället för häkten och fängelser), serva

rätten med rapporter eller annat material som rätten kan behöva, övervakning och

verkställande av andra påföljder i frihet samt övervakning efter fängelsestraff.

Från regeringens sida har man satt upp fem stycken mål för YOT verksamheten i landet.

- En snabb administration så att varje ung människa som står anklagad för att bryta mot

lagen får sin sak prövad utan förseningar.

- Att konfrontera unga människor med konsekvenserna av deras handlande.
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- Interventioner som angriper de specifika faktorer som utsätter unga personer för risk att

bli brottslingar.

- Straffet ska vara proportionellt mot hur allvarligt brottet är.

- Att uppmuntra gottgörelse till brottsoffer av brottslingen.

- Att förstärka föräldrars ansvar ( Nottingham Youth Justice Plan 2001/2002 s. 20-35).

“There’s a big emphasis now on victims, on mediation and restorative justice, a big emphasis

on parents and parents’ responsibility, a big emphasis /…/ on assuring that their [the victims’]

views are taken account of, they’re satisfied and included within the criminal justice system”

(Intervju, Kevin Dennis).

Den första punkten är det tänkt ska bli uppfylld genom att samla flera olika professioner under

en och samma organisation. Genom detta ska samarbetet bli bättre och därmed ska

handläggningstiderna bli kortare. ”you know with children and young people it is important

that the punishment is very close to the action itself” (intervju, Kevin Dennis).

Den andra punkten uppfylls genom att handläggningen blir snabbare samt att man fokuserar

på proportionalitet mellan brott och straff istället för att fokusera på gärningsmannens

personliga omständigheter.

”The system in UK now is about risk, reluctant of the age, so if a young person has committed

a number of burglaries then they are more likely to get sentenced to custody /…/ if you

commit a great crime, you now; rape, sexual offences, then you can get sentenced for a long

time” (a.a.).

Man har instiftat en ny påföljd som tydligt visar hur regeringens nya mål för kriminalpolitiken

ska uppfyllas. Påföljden handlar om gottgörelse (reparation) och innebär att ynglingen kan bli

dömd till gottgörelse. Det är sedan upp till det lokala YOT att verkställa domen på bästa sätt.

Detta kan till exempel innebära att gärningsmannen ska be offret om ursäkt, eller reparera

eventuell materiell skada som uppkommit i samband med brottet. Om offret inte vill mottaga

gärningsmannens ursäkt kan påföljden verkställas genom att gärningsmannen får utföra något

arbete som kommer hela ”the community” (samhället/grannskapet) till nytta. För att påföljden

ska kunna dömas ut krävs det en utredning från YOT som anger vilken typ av arbete som kan
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passa samt vilka attityder tillpåföljden som gärningsmannen och offret har. (Crime and

Disorder Act of1998 section 67, 68)

Nytt i och med den nya lagen är dessutom att man kan bli dömd till behandling av sitt

missbruk. Det krävs dels ett samtycke från den åtalade dels att YOT utredningen visar på en

tydlig koppling mellan brottet och missbruket (a.a section 61).

2.3.2.4 Lokal Youth Crime Reduction Agency (LYCRA)

 LYCRA är ett program som YOT Intervention Team arbetar med. Programmet är ett sätt att

försöka ingripa med förebygande arbete för att förhindra framtida brottslighet. I England är

”targeting” (målinriktade punktinsatser) ett honörsord, det innebär att man ska satsa på de

mest utsatta individerna och hjälpa dem. LYCRA är ett utmärkt exempel på sådan

verksamhet. Som jag tagit upp i teoridelen av uppsatsen menar forskare att man idag med stor

säkerhet kan identifiera framtidens brottslingar (se kapitel 2.2.5 Att förutse

ungdomskriminalitet). Med LYCRA försöker man praktiskt använda sig av den kunskapen.

Det hela går ut på att YOT etablerar samarbete med en rad organisationer med kontaktnät på

fältet till exempel skolor och vårdcentraler. De ska utifrån de riskfaktorer som forskarna tagit

fram identifiera individer som löper hög risk att bli brottslingar i framtiden. Dessa individer är

ofta mellan sju och elva år gamla.

 När individen kommer till YOT´s kännedom vidtar en mer grundläggande utredning. Om

individen fortfarande bedöms att vara i riskzonen för kriminalitet får han/hon ett erbjudande

om att deltaga i LYCRAS program. Deltagandet är alltså frivilligt.(intervju, Kevin Dennis)

Nottingham Youth Offending Team är i princip ensam i Storbritannien med den här typen av

preventivt arbete.

”It seems to be a nonsense that somebody has to offend to /…/ receive a service from

government agencies /…/ I can show you statistics of the number of 10-year-olds, under 10-

year-olds that has been arrested in this city, but nothing happens with them /…/ it is the

broken glass syndrome, you know, you need to deal with those instabilities” (a.a.).

Det finns även interna motsättningar till den här typen av program.
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“In the UK there was a school of thought that if you /…/ if you were to intervene too early

you would do more damage than good” (a.a.).

Kevin Dennis berättar att det var den härskande skolan på socionomutbildningen i England

under 70- och 80-talet och detta hänger kvar hos de enskilda handläggarna som utbildades

under den här tiden trots att vi idag har nya vetenskapliga bevis. ”We do know who is more

likely to become offenders” (a.a.).

Programmet är uppbyggt av att försöka tillföra individen salutogena faktorer, till exempel får

varje individ en mentor. Mentorn är en frivillig vuxen som ska ha mycket tät regelbunden

kontakt med den unge. Detta ska innebära att den unges nätverk förstärks vilket är en

salutogen faktor. Programmet siktar även in sig på att få deras skolgång att fungera samt att

erbjuda dem en aktiv fritid. Detta dels eftersom att fullgjord skolgång radikalt minskar

riskerna för att bli brottsling, dels för att de flesta brott begås efter skoltid och på lov därför

blir det viktigt att sysselsätta ungdomarna under dessa tider. Kevin Dennis menar att de har

varit mycket framgångsrika i sitt förebyggande arbete “The education [officers] welfare

officers /…/ teachers  [have] been amazed” (a.a.) men då programmet är så nytt finns det

ingen utvärdering gjord än.

YOT går även in och försöker stödja den unges familj. Stödet går framförallt ut på att hjälpa

familjen att få tillgång till den service från stat och kommun som de har rätt till.

LYCRA  är baserat på två saker nämligen ett aktivt samarbete mellan YOT och organisationer

som har daglig kontakt med människor i högrisk bostadsområden samt en aktiv frivilligsektor

eftersom det dagliga klientarbetet och klientstödet utförs av frivilliga privatpersoner.

2.3.3 Youth at Risk

Jag har intervjuat Teresa Cullen på Youth at Risk. Jag intervjuade henne eftersom Youth at

Risk samarbetar med Galleries of Justice med RED programmet (se avsnitt 2.3.1 Galleries of

Justice). Intervjun och rörde sig mest kring vilken metod de använde sig av i programmen.

Youth at Risk är en frivillig organisation som designar och utvecklar påverkansprogram för

unga människor dels de som är på väg att bli kriminella och dels de som redan har lagförts för

kriminalitet. Youth at Risk utför även själva programmen, ofta på uppdrag av någon offentlig
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myndighet som till exempelvis socialtjänsten eller frivården. Youth at Risk finns i stora delar

av världen bland annat i Sverige, i övriga Europa men även i Australien och Sydafrika.

Den lokala myndighet som behöver ett program kontaktar Youth at Risk.

“/…/ and they pay us for the whole package so included in that we will train their staff and we

will design the programme and then our trainers will deliver the programme, we will recruit

and train volunteers locally and we will do that whole service, and that usually goes on for a

good few years until enough of the local authorities staff has been trained themselves to be

able to deliver the programme locally /…/ we do the work and hand it over as we do it”

(Intervju, Teresa Cullen).

RED programmet är ovanligt kort, de flesta program som Youth at Risk utvecklat sträcker sig

över ett helt år. RED programmet inriktar sig endast på det brottsliga beteendet med det enda

målet att hindra återfall i brott. Grundbulten i RED programmet är:

“/…/ [to] present them with the cost to them personally, we don’t work with them on the costs

to society as a whole, they already know what that is and they don’t care /…/ the cost that it

has for them not having a relationship with their family because their parents have thrown

them out /…/ unless this young people, unless they get to feel it personally then they won’t

feel it at all, they’re really grown up in circumstances where what ever happened to them they

stopped caring about what they do to other people /…/ if they can’t care about themselves toy

can’t expect them to care about anybody else” (a.a.).

Så vad man gör är att tillsammans med den unge väljer ut ett mål som den unge upplever som

mycket åtråvärt och samtidigt möjligt att uppnå.

“If you could get one thing out of this eight week programme, what would you like /…/ very

often it is to get to speak to their mothers” (a.a.).

För varje vecka tar man upp olika teman (se avsnitt 2.3.1 Galleries of Justice) och

frivilligarbetaren arbetar med den unge utifrån hur dessa olika teman kan appliceras på den

valda målsättningen. På ett mycket konkret plan gör man upp en veckoplanering över vilka

åtgärder man ska ta till och exakt när den unge ska utföra dessa. Ska den unge till exempel
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posta ett brev till sin mamma diskuterar man igenom och gör upp en plan på när exakt ska

brevet skrivas och när ska det postas.

Programmet kretsar även kring att öva den unge att stå för sitt ord och hålla vad han/hon

lovar. ”It’s really all about that, giving your word and keep it, like your word means

something in the world” (a.a.).

Redan när de börjar programmet får den unge skriva på ett kontrakt om förhållningsregler

kring programmet, typ att komma i tid. Sedan jobbar man utifrån kontraktet för öva den unge

att stå för sitt ord när de skrivit på att de ska göra det.

Teresa Cullen sammanfattar programmet så här:

“So that’s it, you know, to make everything very specific, very achievable and using, use the

keeping your word as the tool” (a.a.).

3. Analys och slutdiskussion

En av mina funderingar inför det här arbetet har varit ta reda på vad som händer inom

kriminalpolitiken i England, till min hjälp har jag använt mig av en rad teorier kring

brottslighet. Den teori eller forskning som var helt ny för mig handlade om riskfaktorer och

att förutse kriminalitet. I YOTs verksamhet har denna forskning haft stort inflytande då man

aktivt försöker använda forskningen i sina arbetsmetoder

Risk analyser används till exempel inom YOTs förebyggande arbete, framförallt LYCRA

använder riskfaktorer för att kunna hitta de i unga som bäst behöver förebyggande åtgärder.

Här menar kritikerna att det föreligger en möjlighet för stämpling av de unga som väljs ut att

delta i LYCRA. Detta eftersom de skiljs ut från övriga i sin åldersgrupp och får träffa andra

som också har skilts ut. Konsekvensen skulle kunna bli att samhället driver ungdomarna

närmare varandra och bekräftar deras utanförskap.
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Ytterligare en teoribas för kriminalvårdspolitiken och annan social/offentlig verksamhet i

England är What Works- sammanställningen. Om vi återigen tar LYCRA som exempel så är

det ett försök att använda kriminologisk forskning. Till exempel fokuserar LYCRA på högrisk

individer, man arbetar kognitivt för att stärka individens självförtroende samt man gör detta i

deras egen närmiljö istället för sända dem på institution/behandlingshem.

Så är då stämplingsteorin felaktig eftersom så mycket forskning visar på att tidig intervention

är viktigt. Jag menar att dessa två teorier inte motsäger varandra. Jag vill hävda att tidig

intervention inte är stigmatiserande eller leder till stämpling i sig. LYCRA som arbetar med

individernas självförtroende i deras naturliga miljö borde inte vara stämplande i hög

utsträkning. Dessutom bygger LYCRA på frivillighet vilket borde innebära att ungdomarna

upplever det som positivt om de vill vara med. LYCRA utgår ifrån att de unga är destruktiva

på grund av dålig självkänsla och självförakt. Det som orsakar deras självförakt är de

uppväxtförhållande de har. Genom att tillföra salutogena faktorer ska risken för kriminellt

beteende minska. Genom att agera innan den unge eventuellt börjar begå brott kan ses som ett

sätt att minska risken för stigmatisering. De åtgärder som LYCRA använder är så pass

”milda” (hemmiljö, positiva förebilder, utökat socialt nätverk, aktiv fritid, o.s.v.). Om man

väljer att agera efter en dom kommer nya krav in i bilden så som straff, återbetalning och

samhällsskydd. Då är det mycket svårare att hjälpa den unge utan att ta till stigmatiserande

åtgärder. LYCRA´s arbete kan sägas gå ut på att hjälpa de unga innan de dras in de repressiva

och stigmatiserande system som de engelska fängelserna utgör. Samtidigt måste man undra

vilket samhälle som gör att LYCRA är behövt. Man skulle kunna hävda att risk tänkandet i

sig skapas i ett samhälle som inte erkänner strukturens inverkan på människors liv.

England är intressant ur kriminalvårdsynpunkt då landet dels innehåller något av det mest

intressanta och progressiva på området, dels fortfarande använder olika former av fängelse i

stor utsträckning och på mycket unga personer (från 10 år även om just så unga är ovanligt).

Vad som förvånar mig är att man regeringen i landet sagt att kriminalvården skal vara

evidensbaserad alltså grundad på What Works och forskningen har tydligt visat att internering

inte hjälper för att hindra återfall i brott men i England tittar man även på vilken risk individen

utgör för andra och är den risken för stor bör han/hon sitta inspärrad.  Detta hänger i sin tur

ihop med att man idag sätter brottet mer i fokus än brottslingen. Därför menar man att brottets

straffvärde skall avgöra påföljden och inte gärningsmannens personliga omständigheter. Även
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ålder räknas här som en personlig omständighet vilket innebär att om en 10-åring är farlig för

sin omgivning bör han/hon spärras in.

Frågan om ungdomskriminalitetens ökning är viktig eftersom man kan dra slutsatser om de

nuvarande preventionerna eller åtgärderna fungerar eller om vi (samhället) borde göra något

annat. I allmänhetens medvetande har ungdomskriminaliteten ökat vilket innebär att det reses

krav på att samhället borde göra mer eller ta till andra åtgärder än vad man gör idag. I sin

mest extrema form leder detta till moralisk panik men i en mer sansad ton kan det leda till att

mer humana eller mer effektiva metoder arbetas fram samt att den kriminologiska forskningen

tas på allvar vilket den gjorts i England. Jag tycker att vi även bör ha i bakhuvudet att vuxna

alltid förfärats av ungdomar och den eskalerade brottsligheten vilket Pearson tydligt visar oss.

Efter mitt besök i England har jag funderat mycket över hur deras system fungerar och om

den riskfokusering som finns i deras rättssystem. På ett sätt tycker jag det är bra. Man kan

onekligen sätta in sina resurser där de gör mest nytta (och det är inget fel i det). Även i

Sverige hoppas jag att forskningen kring kriminalitet får genomslag i till exempel frivårdens

verksamhet. BRÅ rapporten om vilka brott som bäst förutsäger fortsatt kriminalitet är till

exempel oerhört användbar då jag tror att man lätt bryr sig mer om någon som är dömd för

misshandel än någon som är dömd för bilstölder när det borde vara tvärtom.

I England återspeglas riskfilosofin i den människosyn som finns i det engelska systemet. Vad

som slog mig när jag studerade alla riskfaktorerna som radades upp var att detta är inget nytt.

Det som är nytt är att man kategoriserar att växa upp i ett fattigt och problemfyllt område som

ett individuellt problem som ska lösas med individuella åtgärder. Jag menar att detta stämmer

väl överens med den nyliberala ideologi som används i England. Alla riskfaktorerna skulle jag

påstå sammanfaller med klass, ett begrepp som överhuvudtaget inte nämns i de teorier jag har

tagit del av. Jag anser att man borde föra en sådan politik att man genom generella reformer

minimerar riskerna. Jag är övertygad om en generell minskning av klyftorna mellan rika och

fattiga skulle minska riskerna för kriminalitet. Istället för att välja ut ett gäng osedvanligt

sargade ungdomar och ge dem en meningsfylld fritid borde man ge alla ungdomar möjligheter

till en rikare fritid genom till exempel fritidsgårdar, kulturaktiviteter och amatöridrott. Detta

skulle dessutom leda till att de ungdomar som skulle betecknas som i riskzonen skulle bli

färre. Så att satsa på en allomfattande välfärdsmodell skulle kraftigt minska på behovet av risk

som ett verktyg att identifiera framtida kriminella. Då skulle man få se två, i mitt tycke,
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positiva konsekvenser. Det första är att många ungdomar som i ett nyliberalt samhälle hade

behövt extra resurser och genom detta uppfattar sig själva som annorlunda sina kamrater

skulle kunna leva fullt normala liv. Kanske hade författaren av den här C-uppsatsen varit

kriminell om han och hans föräldrar hade växt upp i England. Det andra är att i ett samhälle

där alla får del av statens utgifter (t.ex. barnbidrag) ökar viljan att betala skatt. I och med detta

finns det mer resurser till dem som trots allt hamnar i riskzonen att utveckla en kriminell

livsstil. Alltså får vi genom en generell omfördelningspolitik färre kriminella och mer resurser

att hjälpa de kriminella vi har. Jag tror dock att det finns poäng att använda sig av riskverktyg

i det faktiska arbetet med kriminella och ungdomar på glid. Risk fokusering är i mitt tycke

negativ i ett politiskt/strukturellt perspektiv.

Jag ser flera problem med att fokusera på risk. I själva riskbegreppet finns en klar vilja att

peka ut och identifiera ”problemet”. Jag menar att redan i denna vilja finns det en stor risk för

stigmatisering för dem som pekas ut. Som jag tidigare skrivit om ser jag inte LYCRA

projektet som stigmatiserande men däremot är YOT´s resterande verksamhet stigmatiserande

för dess klienter men inte i lika hög grad som fängelse. YOT´s tanke att minska den

stigmatisering som kommer av att sätta människor i fängelse och i en sådan jämförelse är

YOT en verksamhet som jag tror har stora möjligheter att hjälpa de dömda samtidigt som den

allmänna rättsuppfattningen kan tolerera och acceptera dess metoder.

Riskfilosofin tror jag är en del av en mer repressiv kriminalvård/rättssamhälle. Att internera

folk i fängelser bygger delvis på tanken att samhället blir säkrare för att man tar bort den

kriminella. I ett nästa steg kan man argumentera att har man nu möjlighet att identifiera den

kriminelle innan kriminaliteten utvecklas så kan man ta bort honom från samhället med det

samma. Det är billigare än de fåfänga försök att rehabilitera honom. Om vi jämför med vad

som hänt i den svenska kriminalpolitiken de senaste tjugo åren så har behandlingsfilosofin fått

sig en allvarlig knäck. Jag är rädd för att om den utvecklingen fortsätter och låter risk filosofin

stå oemotsagd kanske det får till konsekvens att samhället inte tycker det är värt pengarna att

rehabilitera de som LYCRA identifierar. Vad kommer den allmänna opinionen att kräva att

samhället ska göra med de odömda men identifierbara framtida kriminella. Kanske är det lika

bra att spärra in dem innan de begår brott.

Utifrån detta struktur resonemang måste man fråga sig två saker. Det första är varför denna

struktur i princip bara drabbar män. Ja varför är kön en så stark riskfaktor för att bli kriminell?
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Jag vet inte. Den andra frågan är om det går att skapa ett samhälle utan kriminalitet. Jag tror

inte det. Jag baserar min argumentation på den franske sociologen Durkheims (1858-1917)

teorier om samhället som en organism där alla delar är beroende av varandra. Detta innebär

att majoritetssamhället är beroende av de kriminella avvikarna. Jag är övertygande om att

detta stämmer. Durkheim hävdar att samhället behöver avvikarna för att majoriteten ska

kunna känna sig normal och som en gränssättare för normaliteten.

En del av min uppsats upptas av debatten om vi ska vårda eller straffa samhällets kriminella.

Jag anser att straff fyller en viktig funktion i samhället. Detta anser jag av flera anledningar,

dels anser jag det krävs förutsägbarhet i ett fungerande samhälle, utan förutsägbarhet om hur

vi bör agera i olika situationer skulle samhället inte fungera och för att skapa denna

förutsägbarhet måste majoritetssamhället på något sätt markera när någon inte följer

gemensamma regler, dels menar jag att man har rätt att bli straffad. Om jag gör något som jag

inte borde är det min medborgerliga rätt att bli straffad för det och att sedan kunna bli förlåten

av majoritetssamhället och gå vidare utan skuld.

Har det blivit fler ungdomsbrottslingar? Jag utgår från att det blivit det och då menar jag inte

att jag litar blint på eventuella statistiska rapporter. Under 90-talet har vi sett att samhället har

blivit tuffare och mer elitistiskt. Den kraftiga ekonomiska nedgången i början på 90-talet fick

betalas av dem som minst hade råd. Under sådana omständigheter hade jag blivit förvånad om

ungdomskriminaliteten inte ökat. Det är otroligt viktigt att den kommande generationen

känner att det finns plats för dem i samhället och att ungdomen känner att de är behövda.

Känslan under 90-talet har snarare varit att ungdomen är en börda som kostar pengar i

marknadspolitiska åtgärder. Att vara manlig invandrare är idag, i Sverige en riskfaktor för att

bli kriminell, jag undrar varför?
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