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Abstract

The purpose of this paper was to listen to juvenile criminals about there experience of the

social service secretary, the sentence and the correctional system.

The questions I wanted an answer to was: how did the youngster experience the contact with

the soical service? What did they think of the sentence and the measure from the social

service? Did they have any significant others who could helped them stop their criminal

behavior? If any, what mesures did they think could have helped them?

I interviewed four men in the age of 20-25 about their experiences of the social service and

their criminality.

What this men had to tell me was that they didn´t know what kind of measures was given to

them or what sentence they got. They didn´t know what was expected from them and didn´t se

the measures as a help away from criminality.

They would have wanted someone to listen to what they had to say and that someone had

taken the time to get to know them better. They also expressed that the needed someone who

both took care of them and at the same time could act authoritarian.
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Förord

Jag vill främst tacka de personer som har ställt upp på intervjuerna. Utan er skulle det inte

vara möjligt för mig att skriva denna uppsats.

Jag vill även tacka personalen på Frivården Ystad som har hjälpt mig med att leta upp

personer som jag kunde intervjua och även gjort det möjligt för mig att genomföra intervjuer i

deras lokaler.

Ett tack till Lina Ponnert, min handledare under uppsatsen för de goda råd och det stöd hon

givit mig under mitt skrivande.

Jag vill rikta ett stort tack till min familj för att de har varit förstående och hjälpsamma under

tiden jag skrivit uppsatsen.

Stort tack till er alla.
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1. Inledning

1. 1 Problemformulering

Under min praktik på Frivården i Ystad kom jag i kontakt med många yngre, framförallt, unga

män som dömts till kriminalvårdspåföljder av varierande slag. Många av dessa unga män

hade tidigare varit dömda till vård inom socialtjänsten. Jag började redan då fundera över vad

det var som gjorde att kriminaliteten inte stoppades under den tiden de hade åtgärder inom

socialtjänsten, eller hade den kanske bromsats?

Enligt statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) blev 23 411 ungdomar mellan 15-20 år

lagförda för brott under 2002. Av dessa ungdomar fick 9 093 strafföreläggande och 3 711

stycken fick åtalsunderlåtelser. Strafföreläggande innebär att åklagaren avslutar ärendet

genom att utfärda böter för brottet. Åtalsunderlåtelse innebär att den unge registreras för

brottet utan att några andra straffrättsliga åtgärder vidtas.  Av återstående ungdomar dömdes

2 673 till överlämnande till socialtjänsten och 3 412 till någon form av kriminalvårdspåföljd.

Det är meningen att unga lagöverträdare, under 20 år, så länge som möjligt ska hållas utanför

kriminalvården och istället dömas till vård inom socialtjänsten. Första gången en ungdom

döms för ett brott blir det sällan en kriminalvårdspåföljd. Av ovanstående siffror framgår det

dock att många ungdomar varje år döms till kriminalvårdspåföljd.

Om man betänker att kriminalvårdspåföljd inte ofta utdöms till ungdomar som ett första

alternativ, bör de ungdomar som i statistiken återfinns här tidigare varit dömda till vård inom

socialtjänsten.

De ungdomar som varit dömda till vård inom socialtjänsten fortsätter sin kriminella karriär,

trots att socialtjänsten ska försöka bryta detta beteende och leda ungdomen bort från

kriminalitet och droger.

Frågan är då hur ungdomarna själva uppfattar vården inom socialtjänsten. Jag har valt att i

denna uppsats försöka belysa och föra fram ungdomarnas egna reflektioner och funderingar

av vad de anser om den vård de har erbjudits från socialförvaltningens sida. Denna uppsats

kommer att handla om deras syn, deras reflektioner och svar på om de tror att det fanns

åtgärder som var bättre för just dem.



6

1.2 Syfte

Mitt syfte är att undersöka hur ungdomar som tidigare varit dömda till vård inom

socialtjänsten och numera återfinns inom kriminalvården ser på den vård och/eller det straff

de blev dömda till inom socialtjänsten. Jag vill även försöka lyfta fram de åsikter de har om

sin kontakt med socialförvaltningen och deras syn på alternativa åtgärder.

1.3 Frågeställningar

- Hur upplevde ungdomarna kontakten med socialförvaltningen?

- Vad ansåg ungdomarna om domen och åtgärderna från socialförvaltningen?

- Har det funnits några betydelsefulla personer som hjälpt dem avhålla sig från

kriminalitet?

- Hur ser de på socialförvaltningens åtgärder kontra frivårdens?

- Vad kunde ha gjorts annorlunda för just dem?

2. Metod och urval

2.1 Metod

Jag valde att göra en kvalitativ studie då jag anser att det var det bästa sättet att få fram

ungdomarnas syn på åtgärderna som berört just dem. Jag hade kunnat välja att göra en

kvantitativ studie för att få fram en mer generell bild av dömda ungdomar i allmänhets bild av

vad socialtjänsten har erbjudit och betytt för dem, men det var inte det mål jag hade med

denna uppsats. (Repstad,1993) Jag tror att den, till viss del styrda, förförståelse jag har vad

avser domstolsprocesser och kriminalvårdspåföljder har gett mig en bra grund för relevanta

diskussioner kring deras domar och påföljder.

Intervjuareffekten gör att kvalitativa studier påverkas av intervjuaren så till vida att

intervjupersonen endast lämnar den information den att villig att ge. Informant och intervjuare

påverkar varandra, likaså påverkar intervjusituationen svaren från informanten (Lantz, 1997).

Att jag inte var ”utsänd” av socialförvaltningen tror jag har gjort att ungdomarna har varit

öppnare med svaren och inte behövt tänka på om det är bra eller dåligt att säga vissa saker.

2.2 Urval

För att komma i kontakt med lämpliga intervjupersoner vände jag mig till Frivården i Ystad.

Genom dem lämnades ett informationsbrev ut till dem som uppfyllde mina kriterier. En del

blev även informerade av frivårdshandläggare per telefon. De tilltänkta intervjupersonerna
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kunde sedan välja mellan att själv ringa upp mig, eller att ge sitt samtycke till

frivårdshandläggaren att lämna ut telefonnummer till mig så jag istället kunde kontakta dem.

Urvalskriterierna för intervjupersonerna var att det skulle vara unga män mellan 18-25 år, de

skulle återfinnas inom kriminalvården och tidigare varit dömda till vård inom socialtjänsten.

Ystads Frivårdsenhet har ett upptagningsområde som täcker 7 av Skånes kommuner. Vilken

av dessa kommuner intervjupersonen tillhörde ansåg jag vara utan intresse då många av dessa

unga män ändå har erfarenheter från mer än en kommun. Min ambition var att intervjua 5

personer, men på grund av att en av de personer som samtyckt till intervju blev anhållen för

nya brott av polisen reducerades antalet till 4.

Jag ansåg inte att brottens art var av någon betydelse, inte heller om de varit anstaltsplacerade

eller ej, då det var deras uppfattning av den vården inom socialtjänsten de hade blivit erbjudna

jag var intresserad av. Att jag valt unga män som numera återfinns inom kriminalvården och

inte socialtjänsten är att jag tror att det är lättare för dem att reflektera över det som har varit

än det som är pågående just nu. Det gör också att de har fått ett annat straff utdömt och kan

göra en vidare reflektion.

2.3 Genomförandet

Jag har intervjuat fyra unga män i åldern 20-25. De kommer från tre olika kommuner och har

alla haft kontakt med socialförvaltningen under en längre tid. De intervjuade fick innan

intervjuerna information om vad uppgifterna de lämnade skulle användas till, antingen via

introduktionsbrevet eller per telefon. Två av intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats, en

på Frivården och en hemma hos intervjupersonen. Samtliga intervjuade har själva bestämt

plats för intervju och samtalen har skett i ostört rum. Samtalen har spelats in på bandspelare.

2.4 Etiska övervägande

Intervjupersonerna har frivilligt medverkat till att delta. De har informerats om syftet med

uppsatsen samt att deltagandet är frivilligt. Vidare har de lämnats möjlighet att inte svara på

frågor som de tycker är obehagliga eller de av annan anledning inte vill svara på. Dock

svarade alla intervjuade på alla frågor utan att använda sig av denna möjlighet. De har även

fått garantier om att få vara anonyma. Banden med de inspelade samtalen kommer efter

godkänd examination att förstöras.
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2.5 Resultatens tillförlitlighet

Eftersom jag sökt personer via Frivårdsmyndigheten kan detta ha påverkat resultatet. Att via

en myndighet bli tillfrågad att ställa upp på en intervju kan medföra att de har haft någon form

av förutfattad mening om vad jag vill veta. Intervjupersonerna har vid intervjutillfället frågat

om jag arbetar vid någon myndighet eller om jag har gjort detta på uppdrag för någon. När jag

informerat om syftet och de lämnats möjlighet att ställa frågor om mig och uppsatsen har de

sagt: ”jaha, då så, då kan jag säga vad jag vill då?” Jag tror inte att det vid intervjutillfället

påverkade att jag använt en myndighet som informant och mellanhand.

2.7 Transkribering och bearbetning.

Samtliga intervjuer har skrivits ut efter samtalen. Jag har valt att inte skriva ut det som kom

efter intervjun vid ett av tillfällen då detta samtal fortsatte med en diskussion om straff och

dess påföljder. Jag har försökt att så ordagrant som möjligt skriva ner det inspelade materialet.

När jag efter transkriberingen studerade samtliga intervjuer fann jag fyra teman som kommer

att ligga till grund för min fortsatta framställning och analys.

2.8 Fortsatt framställning

Jag kommer först att gå igenom den lagstiftning som är aktuell för uppsatsen. Efter detta

kommer jag att kort presentera de teorier jag valt att använda mig av, följt av tidigare

forskning. Jag kommer därefter att presentera intervjupersonerna och redovisa intervjuerna.

Efter detta kommer jag att redovisa intervjuerna i form av fyra huvudgrupper som jag

kommer att kommentera med hjälp av ovan nämnda teorier.

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där jag försöker knyta samman uppsatsen.

3.  Unga lagöverträdares straff

3.1 LUL - Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Påföljdssystemet för unga ser annorlunda ut än för vuxna. 1965 tillkom en särskild lag som

gäller då unga personer misstänks

för brott – lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

(LUL).

I LUL finns bestämmelser om hur polis, domstol och åklagarens förundersökning ska

handläggas. Lagen reglerar även när ungdomar får häktas och vad som gäller vid rättegång. I

LUL finns också bestämmelser som anger när åklagaren kan lämna åtalsunderlåtelse.
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Generellt har åklagare större möjlighet att frångå skyldigheten att väcka åtal mot ungdomar än

mot vuxna. LUL gäller i första hand ungdomar i åldrarna 15-17 år. Vissa bestämmelser gäller

även ungdomar i åldrarna 18-20 år.

Sedan 1988 då lagen reformerades finns det ett krav på skötsamhet för den som meddelas

åtalsunderlåtelse och även att åklagaren vid handläggningen av ungdomsärenden i större

utsträckning ska inhämta yttrande från socialnämnden (prop. 1987/88:135). Av yttrandet ska

det framgå vilka åtgärder som nämnden tidigare har vidtagit i fråga om den unge, samt vilka

en plan för de åtgärder nämnden avser att vidta. Yttrandet ska om åklagaren begär det, även

innehålla en redogörelse för den unges personliga utveckling och hans

levnadsomständigheter.

Sedan 1995 ökade kravet på skyndsamhet i handläggningen av ungdomsärende, ett ytterligare

tillägg kom att gälla åtalsunderlåtelser för ungdomar, som regel bör åtalsunderlåtelse inte

meddelas ungdomar som tidigare gjort sig skyldiga till brott.  Vårdnadshavare och socialtjänst

ska numera också i ökad utsträckning närvara vid förhör med den unge och samarbetet. (prop.

1994/95:12). (www.sposit.se/juridik/lul.htm)

3.2 Överlämnande till vård inom socialtjänsten

Den som är under 21 kan dömas till vård inom socialtjänsten. För att domstolen ska kunna

döma till vård inom socialtjänsten krävs det att det finns en vårdplan som beskriver hur

socialnämnden har tänkt att vården ska se ut och vad den ska innehålla. Detta tillgodoses

genom det yttrande och vårdplan socialnämnden inlämnar till domstolen. Den vanligaste

insatsen är samtalskontakt, vilket utgör närmare en tredjedel av alla överlämnandefall. Hur

samtalskontakten ska se ut ska egentligen regleras i det yttrande som inlämnas till domstolen.

Enligt en undersökning av Brå, vad händer med unga lagöverträdare, är yttrandena i många

fall inte alls specificerade. ”I endast 28 procent av de yttrande där man föreslår samtalskontakt

innehåller yttrandet både uppgifter om hur ofta och hur länge samtalskontakten ska pågå” (sid

5, Brå, 2002:19)

I en femtedel av yttrandena föreslår socialnämnden en kontaktperson som insats. Hur ofta och

hur länge den kontakten ska fortgå bör framgå av vårdplanen. Kontaktperson innebär att den

unge ska ha möjlighet att träffa en vuxen ”förebild” som ska försöka påverka den unge i rätt

riktning.

En annan vanlig påföljd är programverksamhet. Dessa program kan handla om specifika

teman, till exempel kriminalitet och ske antingen enskilt eller i grupp. Det kan också vara

teman som etik och moral och värderingsövningar. I en del kommuner finns även kill- och
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tjejgrupper. När socialtjänsten föreslår programverksamhet brukar det finnas en tydlig ram för

vad som kommer att ingå i påföljden.

Även placering av de unga kan föreslås som insats. Placeringen sker då antingen genom LVU

(lagen om vård av unga) eller SoL (socialtjänstlagen). Skillnaden ligger i att en SoL placering

är frivillig medan LVU placering är tvingande. Placeringar kan innebär till exempel placering

i familjehem.

Det finns även ett antal mindre vanliga insatser. Externa samtalskontakter, till exempel på

mottagningar för missbrukande ungdomar, barn och ungdoms psykiatrin, psykolog eller

kurator Öppenvård, medling och provtagning för att upprätthålla drogfrihet är ytterligare

exempel på insatser som socialförvaltningen kan föreslå i sitt yttrande till domstolen.

(Brå, 2002:19)

3.3 LSU-Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård

Den 1:e januari 1999 infördes en ny straffrättslig påföljd för unga lagöverträdare, LSU, den är

avsedd främst för ungdomar mellan 15-17 år.

Lagen är ämnad för de ungdomar som har begått grova brott och där vård inom socialtjänsten

inte anses vara tillräcklig. LSU ger möjlighet att istället för fängelse utdöma ett tidsbestämt

straff på mellan 14 dagar och 4 år som verkställs på särskilt ungdomshem. Det är SiS, statens

institutionsstyrelse, som ansvarar för verkställigheten. Sluten ungdomsvård är ett alternativ

som ska ge ungdomarna möjlighet till vård och behandling i större utsträckning än i fängelse.

Eftersom villkorlig frigivning inte förekommer vid sluten ungdomsvård skall domstolen vid

bestämmande av strafftiden, räkna bort den tid för villkorlig frigivning som skulle ha

förekommit vid fängelsestraff. (www.notisum.se)

3.4 Kriminalvårdspåföljd

Sluten ungdomsvård ersätter i princip fängelse för ungdomar om brottet har begåtts innan de

fyllt 18 år.  Ungdomar mellan 18 och 21 år kan dömas till fängelse om brottet är av sådan art

att någon annan påföljd är utesluten. Efter att ha avtjänat 2/3-delar av fängelsetiden blir den

dömde villkorligt frigiven och sätts under övervakning i normalt ett år. Den villkorligt

medgivna friheten kan förverkas av den dömde om denne inte sköter övervakningen.

Skyddstillsyn innebär att den dömde ställs under övervakning i normalt ett år. Under

övervakningen ska den dömde ha regelbunden kontakt med frivårdsinspektör eller

lekmannaövervakare. Skyddstillsyn kan kombineras med samhällstjänst eller böter för att

straffet ska vara i relation till brottet. Samhällstjänst är oavlönat arbete som utförs inom bland
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annat ideella föreningar. Antalet timmar samhällstjänst som ska göras sätts i relation till brottet

och kan variera mellan 40-240 timmar. Detta är en direkt motsvarighet till fängelse, vilket

innebär att om samhällstjänsten inte utförs kan fängelsestraff komma att utdömas istället.

Samhällstjänst kan utdömas utan skyddstillsyn, då är straffet avtjänat när samhällstjänsten är

utförd. (ibid)

4. Teorier

4.1 Utvecklingsekologisk teori

Utvecklingsekologin är en teori som gör en ansats till att förklara hur individers omgivningar

påverkar deras handlande. Denna teori är framförallt förknippad med Bronfenbrenner.

Utvecklingsekologin är en lära om det ömsesidiga samspel mellan barnet och den miljö som

barnet vistas i. Miljö innefattar inte bara den omedelbara närmiljön som individen har direkt

kontakt med utan omfattar också i ett mera sociologiskt perspektiv omgivningen eller samhället i

ett mera makrobetonat perspektiv. Miljön uppfattas som en serie sammanhängande strukturer, där

den ena ryms inuti den andra, ungefär som ett antal ryska dockor av varierande storlek där den

ena ryms inuti den andra. (Lagerberg & Sundelin, 2000)

Längst in har vi individen i dess omedelbara närmiljö. Familjen är en sådan närmiljö,

kamratgrupp, arbetsplatsen, grannskap och skola är exempel på andra. Mellan de olika

komponenterna som ingår i denna närmiljö, individen själv, familj och olika fysiska objekt,

utvecklas ett nätverk av relationer - ett system - som i olika stor utsträckning påverkar den

utvecklande individen. Detta benämns mikrosystem och är ett mönster av aktiviteter, roller och

relationer mellan människor, som den utvecklande människan upplever i en given närmiljö med

speciella fysiska och materiella karakteristika.

De olika närmiljöerna eller mikrosystem och de nätverk av

relationer samt aktiviteter som utvecklas i dem är

naturligtvis inte oberoende av varandra. I högre eller mindre

grad utvecklas relationer mellan de olika mikrosystemen

vilket i sin tur får konsekvenser för individen.



�PAGE � 12

Bronfennbrenner benämner dessa relationer mellan två eller

flera närmiljöer för mesosystem.

 Därutöver finns ytterligare två system som påverkar och påverkas av de övriga systemen.

Exosystemet är de förhållanden och faktorer utanför närmiljöerna som individen inte har

direktkontakt med men som ändå påverkar individen och även i viss mån påverkas av individen.

Det kan till exempel vara barn och ungdomsförvaltningen i kommunen. Barnet har ingen daglig

kontakt med själva förvaltningen, men det de bestämmer om påverkar barnet,

daghemsverksamhet och skola. Slutligen finns makrosystemet, som bland annat är de ideologier

som finns i samhället. (Andersson. B-E. 1986) .

 Barnet eller ungdomen påverkas och påverkar sin omgivning. Om ungdomen hamnar ”på glid”

är det inte bara ungdomen som påverkas, utan också familj och skola. Likaså är det inte enbart

familj eller skola som kan påverka barnet. Det är då bra om det finns flera i närmiljön som är

involverade i det som händer med ungdomen. Här kan man se socialförvaltningen som en del av

ungdomens närmiljö och även mesonivå. Socialförvaltningens beslut påverkar inte bara

ungdomen utan också ungdomens föräldrar och skola. Det kan då vara bra att vid kontakter med

socialförvaltningen se till att så många som möjligt av ungdomens påverkbara och påverkande

miljöer deltar i det som händer med ungdomen.

4.2 Anknytningsteori

 Jag tänkte nu gå vidare med att titta på barnets anknytning, attachment-teorin. Anknytningen är

något som kommer att påverka barnet under hela uppväxten och även senare under det vuxna

livet. Deras relation till föräldrarna, jämnåriga, klasskamrater och andra vuxna kan oftast härledas

till vilken form av anknytning barnet haft till sina vårdare. En trygg anknytning gör att barnet har

en ge och ta relation till sin vårdgivare. Den känner sig trygg och älskad. När barnet är osäkert

kan det återvända till vårdgivaren för att fylla på med trygghet. Barnet har lagt en bra grund för

relationer med tillit som huvudord. Det är sannolikt att dessa barn kommer att ha lätt för att få

relationer till andra barn och även vuxna som de trivs i (Brigid, Wassell, Gilligan, 1999).

 Det är inte alla ungdomar som har fått en trygg anknytning till sina vårdgivare, detta kommer då

att visa sig till exempel genom att ungdomen inte kan lita på de relationer som människor i dess

omgivningar har att erbjuda. Vissa ungdomar kan behöva en vuxen som finns kvar oavsett vad
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ungdomen säger och gör mot den. Efter en tid har ungdomen kanske fått tillit till den vuxne och

vill och vågar ta emot vad denne säger.

Otrygg/undvikande anknytningsstil har barn som blivit avvisade från vårdgivaren. Deras behov

av trygghet och ömhet har inte tillgodosetts. Barnet bryr sig inte om vem som tar hand om det

och håller det. I tonåren visar det sig genom att de håller känslomässigt avstånd till andra. De kan

bli aggressiva mot jämnåriga och därmed avvisade även här. Risken finns att de blir isolerade

med få vänner. Låg självtillit eller häftigt hög självtillit kombinerat med problem med närhet.

(Brigid, Wassell, Gilligan, 1999)

Om barnet inte har fått möjlighet att knyta an ordentligt till sin vårdgivare kan barnet klara sig bra

ändå i sina relationer till andra. Detta om det finns någon annan i deras närhet som kan ge dem en

känsla av att vara något. T ex en lärare som uppmuntrar eleven och är ärlig i relationen till barnet,

kan bli en betydelsefull vuxen för barnet. Detta kan motverka den dåliga anknytningen barnet har

till sin vårdgivare.

4.3 KASAM

Den israeliske professorn i sociologi Aaron Antonovsky, har utarbetat KASAM-begreppet. Det

kan delas in i tre område som avgör hur människan uppfattar det som sker runt omkring henne,

hur hon uppfattar att det finns en mening med det som sker med henne och att det finns något att

göra åt det.

• Att förstå ett skeende (begriplighet).

• Att kunna göra något åt det (hanterbarhet).

• Att finna ett engagemang i att göra det (meningsfullhet)

Att ha känslan av Begriplighet innebär att man upplever världen som begriplig och strukturerad,

inte som kaotisk och oförklarlig. Hanterbarhet står för att man anser sig förfoga över resurser för

att klara påfrestningar som kan ge stress i livet och Meningsfullhet att man känsla av delaktighet i

världen och att det lönar sig att engagera sig. Antonovsky menar att dessa "friskfaktorer" gör att

människor klarar belastning och påfrestning bättre. De blir mentalt robusta. De som har ett högt

KASAM kan förstå och acceptera de stressorer som påverkar deras liv. Det är också de som

klarar av svåra hinder, sjukdomar och prövningar utan att för den skull bli offer för



�PAGE � 14

omständigheterna. De anser ändå att det som sker har en mening och är lika starka och friska som

dem som inte varit med om svårigheterna.

Ju tidigare man kan finna de sidor som är positiva, talangerna, det friska desto lättare är det att

ungdomarna själva kan öka sin hälsa och klara sig bra i livet. Adolescensen är den tid då barnet

ska övergå från att vara barn till att vara vuxen. Det är under denna tid barnet ska hitta sin

identitet och bli stark i den. Barnet kommer normalt att under denna tid frigöra sig från

föräldrarna. Under adolescensen kommer det KASAM man har att omvärderas. Allt kommer att

ställas på sin kant och men bildar ett nytt KASAM. Beroende på vad man har för erfarenheter

under uppväxten och vad man möter under adolescensen läggs nu grunden för det slutgiltiga

KASAM. (Antonovksy, 1999)

5. Tidigare forskning

5.1 Hva sier forskningen?

 Det finns mycket lite forskning som avhandlar vad ungdomar själva tycker om den vård och/eller

det straff som de fått genom socialförvaltningen. Forskningen är mer inriktad på faktorer som rör

hur de hamnar eller avbryter sin kriminalitet, institutionsvård och olika behandlingsmodellers

verksamhet.

Tore Andreassen har i sin forskningsrapport, Antisocialiet og ungdomsunstitusjoner, hva sier

forskningen? gjort en genomgång av den forskning som finns av barn och ungdomsinstitutioner

och behandlingsalternativ. Han lyfter fram resultaten av tidigare forskningar och sätter dem i sitt

samband. Denna rapport handlar förvisso till största delen om just institutionsvård och

ungdomars kriminalitetsdebuter. Det finns dock en del avsnitt som avhandlar för denna uppsats

relevanta ämne.

Enligt Andreassen står det klart att tidigare forskning visar att desto tidigare barn eller ungdomar

lagförs för brott, ju större är risken att de fortsätter sin kriminalitet under uppväxten och finns

kvar i kriminaliteten som vuxna. De ungdomar som var lagförda under både barndomen och

tonåren stod vid vuxen ålder för stor del av den totala kriminaliteten (Andreassen, 2003, s.28)

Forskningen visar också att det finns vissa skillnader i risk och skyddsfaktorer för barn - och

ungdoms kriminalitet, beroende av vilken ålder de debuterat i kriminaliteten. Detta gör att
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kriminaliteten inte tar sig uttryck på samma vis hos dem som debuterat tidigt, före 12 års ålder,

och dem som debuterat i ungdomen (ibid s.29).

Enligt Andreassen finns det klara skillnader mellan vilka metoder som är bättre än andra vad

gäller avhållsamhet från kriminalitet hos ungdomar. De metoder som fungerar bäst är de

kognitiva metoderna såsom färdighetsträning, rollspel och kognitiv restrukturering. De metoder

som inte fungerar är traditionell psykodynamisk och ickedirekta klientcentrerade terapier,

sociologiska strategier baserat på subkulturellt perspektiv på kriminalitet och ”straff” såsom boot

camps och chockbehandling. Att de kognitiva programmen är de som har det bästa resultaten vad

gäller ungdomars utträde från kriminaliteten visar att många kriminella ungdomar behöver hjälp

med att lära sig tänka rationellt utan att övergeneralisering och externilisering av ansvaret, lära

sig att stanna upp och analysera konsekvenserna för sitt handlande. Viktigt är också att det

inkluderar ett tankemönster som även tar upp närmiljön.

Vidare visar forskningen att de ungdomar som har störst nytta av och tar bäst åt sig av de

kognitiva programmen är de ungdomar som har debuterat i kriminalitet i tidig ålder (ibid s.155ff)

5.2 Uppfostringsanstalten.

Claes Levin har i sin doktorsavhandling, Uppfostringsanstalten – Om tvång i föräldrars ställe,

undersökt hur personal och ungdomar uppfattar arbetet och vården på Råby ungdomshem i

Skåne. Materialet till Råbystudien, som doktorsavhandlingen bygger på, samlades in vid två olika

tidpunkter. Mellan 1989 - 1992 gjordes deltagande observationer och personalintervjuer på Råby

ungdomshem. Åren mellan 1994 - 1996 gjordes en registerstudie av ungdomar som varit intagna

under 1982 – 1993 samt uppföljningssamtal med ungdomar som skrivits ut från Råby under åren

1985 – 1987 samt 1990 – 1993. (Levin, 1998, s.100)

Levin samlar under namnet uppfostringsanstalt alla de olika namn som finns på hem för

ungdomar med sociala problem, däribland ungdomshem, ungdomsvårdsskolor och § 12 hem.

Han redogör i sin avhandling bland annat orsakerna till att ungdomarna skrivits in på Råby, deras

behandlingsmotstånd och personalens syn på sitt arbete med ungdomarna.
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Det som är relevant för mig och denna uppsats är Levins avsnitt om behandlingen ur

ungdomarnas perspektiv. Som jag tidigare nämnde är det svårt att hitta någon forskning som har

med ungdomarna egen syn på sin behandling och sin kontakt med socialförvaltningen.

Det som framkommer är att ungdomarna faktiskt inte vet vad som är syftet med deras placering

på ungdomshemmet. De har tillbringat ibland många år på ungdomshemmet utan att egentligen

förstå syftet med detta. (ibid, s.124)

De tycker inte att det har funnits någon behandling, utan ser tiden på Råby mest som ett straff

som inneburit tristess och förvaring. (ibid, s.125)

Ungdomarnas syn på god kontakt med personalen på behandlingshemmet blir att den ska vara så

olik som möjligt det som ungdomarna uppfattar som behandlingsrelation. Det ska istället vara en

relation som präglas av ömsesidig respekt för varandra som personer. Personal som inte har

någon direkt behandlande roll, till exempel arbetsledare, kan vara de som uppfattas mer positivt

och som ungdomarna uppfattar att de har en bättre kontakt med. (ibid s.135)

Enligt Levins avhandling är ungdomarnas syn på socialtjänsten övervägande negativ. De

uppfattas som opålitliga maktmänniskor som inte har något genuint intresse i ungdomarna.

Endast i sexton procent av fallen säger ungdomarna att de har haft en bra kontakt med

socialsekreteraren. I många av fallen får socialsekreteraren ”skulden” för att den unge har

placerats på anstalten. Det framkommer också att ungdomarna under sin vistelse fått byta

socialsekreterare flertalet gånger. De känner att de blivit en akt, ett ärende istället för en

människa. (ibid, s.141)

Vid uppföljningen av de ungdomar som skrivits ut från Råby ungdomshem är det till största delen

flickor det har gått ”bra” för senare i livet. Hela åttiotre procent av de ungdomar som det senare

har gått bra för i livet är gifta eller sammanboende idag. (ibis, s.258)

6. Redovisning av empiri

6.1 Presentation av intervjupersonerna
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 Niklas är 21 år, han är numera sammanboende. Han har fått en praktikplats anvisad och uppbär

ekonomiskt bistånd. Han är senast dömd för grov misshandel och har nyligen avtjänat ett

fängelsestraff. Hans kontakter med socialförvaltningen började när han gick i åttonde klass.

Han har varit dömd till vård inom socialtjänsten vid mer än ett tillfälle.

Tommy är 25 år, bor ensam i en lägenhet som socialförvaltningen ”fixat”. Har anvisad

sysselsättning inom kommunen och uppbär ekonomiskt bistånd. Han är senast dömd för stöld till

skyddstillsyn och samhällstjänst. Kontakterna med socialförvaltningen började vid 17 års ålder.

Fredrik är 20 år, bor i egen lägenhet. Har anvisad sysselsättning inom kommunen och uppbär

ekonomiskt bistånd. Han är senast dömd för narkotikabrott samt dopingbrott till skyddstillsyn och

samhällstjänst. Första kontakt med socialförvaltningen vid 12-13 års åldern.

Ali är 22 år, är sammanboende. Har ingen sysselsättning, uppbär ekonomiskt bistånd. Senaste

domen avser rån till fängelse. Första kontakten med socialförvaltningen i 14-15 års åldern.

 Har varit dömd till vård inom socialtjänsten vid mer än ett tillfälle. Har erfarenhet av mer än en

kommun.

6.2 Redovisning av intervjuerna

6.2.1 Kontakten med socialförvaltningen – Vård eller straff ?

 Hur intervjupersonerna kom i kontakt med socialförvaltningen första gången skiljer sig en del.

Niklas fick kontakt med socialförvaltningen på grund av problem i skolan. Han slogs i skolan och

även på fritiden. Det var dock skolsituationen som diskuterades på socialförvaltningen.

”Jag var 12, 13, 14 kanske. Det berodde mest på bråk och normal olydnad/…/ vet inte vem det

var som tyckte att jag skulle upp där, men jag fick prata med XX (kurator, red anm.)”

Niklas skulle gå och prata med en kurator på socialförvaltningen, han gick dit två gånger, sen

ville han inte gå dit mer.

Tommy berättar att hans mamma gick bort när han var i 15-års ålder och därför fick kontakt med

socialförvaltningen. Det var inte i första hand hans beteende som ledde till kontakten med dem. ”
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När pappa flyttade från huset till lägenhet, då fick inte jag plats liksom, jag fick då gå till soc. för

att de skulle fixa någonstans jag kunde bo”

Fredrik blev kallad till socialförvaltningen för att han skolkat mycket ifrån skolan. Hans

inställning till socialförvaltningen var redan då färgad av dels vad hans kompisar berättat.

”Jag var 13 eller 14 då, första gången. Jag hade väl skolkat för mycket från skolan och sen drack

jag en massa. De kallade upp mig på socialen, det var nog skolan som hade pratat med dem och

tyckt att jag skulle ha kontakt med någon där”

Ali berättar att han kom till Sverige med sin familj när han var 12-13 år gammal, men att han

alltid varit lite ”småkriminell”. På fråga om när han kom i kontakt med socialförvaltningen första

gången säger han: ”14 eller 15, jag kommer inte riktigt ihåg, strax innan jag blev 15. Jag började

med ungdomsanstalt och fick fängelse två dagar efter jag fyllt 18 /…/ jag lärde känna dem på

socialförvaltningen ganska fort/…/ de hade fått reda på något, jag vet inte hur, men jag vet

varför jag blev ditkallad/…/de fick hela tiden in samtal om att jag höll på med nåt, ganska grova

brott”

Det första mötet med socialtjänsten kan bli avgörande för hur kontakten senare kommer att se ut.

Blir deras bild av socialtjänsten och socialsekreteraren positiv eller negativ, känner de att de har

stöd och att det finns en god kontakt? På fråga om hur de uppfattade det första mötet med

socialtjänsten och dess handläggare blir svaret ganska entydigt.

Niklas säger att han inte riktigt kommer ihåg första mötet. Men att han vet att hans mamma fanns

med. ”Det var någon där som frågade typ hur jag mådde och så/…/ Jag vet faktiskt inte vem det

var jag pratade med, kommer inte ihåg det. Men det blev ju så att jag skulle gå där uppe och

prata med någon/…/ en gång i månaden tror jag att det var”

Tommy säger att första mötet var bra, han fick någon som lyssnade till vilket behov han hade och

såg till att han fick den hjälp han behövde. Han minns att han kände att socialsekreteraren förstod

honom och ville honom väl. ”Jag träffade honom xx där, det gick bra, jag fick hjälp nästan med

en gång/…/han var snäll”
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Fredriks minns det första mötet som att socialsekreteraren berättade för honom vad han skulle

och inte skulle göra. Han kände att socialsekreteraren inte var intresserad av att lyssna på honom,

utan hade redan bestämt sig för vad som skulle och inte skulle sägas under samtalet. ”Jag fick väl

en lapp hem, skulle komma upp till dem och så, jag brydde mig inte så mycket om det /…/ det var

typ att jag satt där och han sa till mig att så och så ska du göra, jag visste ju redan vad jag skulle

och inte skulle göra”

Alis första möte var lite mer dramatiskt, han hade redan begått flera grova brott, och var inte så

välvilligt inställd till socialförvaltningen. Hans första handläggare på socialförvaltningen var en

man. ”Det slutade i alla fall med att jag fick sitta på ungdomsanstalt i två år, jag hotade

socialsekreteraren/…/ jag förstod inte riktigt vad de menade när de sa att de skulle omhänderta

mig”

Vård inom socialtjänsten är kanske inte den första kontakten ungdomarna har med socialtjänsten.

En del kanske har varit i kontakt med socialtjänsten för sitt beteende eller för problem av något

slag i hemmet. Har dessa unga män fått ta del av några åtgärder från socialförvaltningen, innan de

dömdes till vård inom socialtjänsten?

Niklas säger: ”Jag fick, jag tror att socialen hjälpte till med en personlig assistent på

skolan/…/sen fick jag kontaktfamilj, min mormor, henne var jag hos ofta, jag var mycket

där/…/ Jag tycker inte om soc i XX, de drar in för mycket, tycker man ska klara det själv, de

flyttade bara runt mig mellan olika skolor”

Niklas hade till en början personlig assistent i skolan, den drogs in och Niklas kände inte att han

klarade skolan utan att ha det extra stödet. Niklas mamma försökte att få tillbaka assistenten men

det lyckades aldrig. Niklas kände sig trygg med assistenten i skolan.

Tommy har inte haft samma behov som de övriga att ta del av insatser från socialtjänsten.

”Nä, det är lägenheten/…/  när mamma dog behövde jag någon att prata med, men jag visste inte

vem jag skulle kunna prata med”.
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Fredrik har tagit del av en rad olika insatser.

”Jag har haft stödfamilj, och sen skulle jag gå på samtal på soc en gång i veckan. Sen satte de

mig på Nämndemansgården ett tag, jag var 15 då, jag gick i nian /…/ jag fick en kontaktperson i

10 veckor, det var bra, det fungerade.”

Hos stödfamiljen skulle Niklas vara på helgerna, han åkte dit en gång, sen ”kände” han inte för

att åka dit igen. ”De var tråkiga, skulle kolla på bingolotto och så” Socialförvaltningen tog aldrig

upp frågan om en ny familj. Fredrik ville behålla kontaktpersonen, det var ingen som frågade

honom om det var något han kunde tänka sig. ”Hade han frågat mig om kontaktpersonen hade

jag sagt ja, det var bra”

Fredrik poängterar att han inte tog det riktigt på allvar. Det blev inte någon riktig uppföljning på

hans avvikande från Nämndemansgården. Inte heller blev det någon diskussion kring varför han

inte trivdes i stödfamiljen, eller något alternativ stödfamilj. Han kände däremot att

kontaktpersonen var någon som han kunde prata med, någon som frågade honom om hur han

mådde och hade det.

 Ali säger till en början att han inte vet om han haft några insatser som varit på

socialförvaltningens initiativ. Däremot har han vid flertalet tillfällen varit dömd till vård inom

socialtjänsten. Ali har svårt för att sära på insatserna och de domar som har lett till vård inom

socialtjänsten. Han säger sen att han vet att han blivit omhändertagen vid ett par tillfällen och då

placerats på ungdomshem.

Kommentarer

 Tommy är den av de unga männen som har mest positiva erfarenheter av socialtjänsten. Han fick

hjälp med en gång och han fick, till skillnad mot de andra, en upplevelse av att det fanns någon

som lyssnade på hans behov. Ingen av de andra unga har några bra erfarenheter av

socialförvaltningen. Anledningen till att de aktualiserades på socialförvaltningen är ganska lika

hos alla utom Tommy. Tommy sökte upp socialförvaltningen själv, utifrån att han var i behov av

ett boende, de övriga tre blev ditkallade med anledning av deras beteende. Tommy visste vad han

hade att vänta sig av socialsekreteraren till skillnad mot de övriga. De säger att de inte riktigt
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visste vad det var som förväntades av dem. Vidare säger de att det inte hände något, det vill säga

det blev inga obehagligheter, om de inte följde vad socialsekreteraren ansåg att de skulle göra.

Som även framgår av Levins avhandling är ungdomarna inte så positivt inställda till

socialförvaltningen. En av anledningarna till detta är att de får skulden för ungdomarnas

påföljder.

Att inte förstå sammanhanget i det som sker runt omkring en är enligt Antonovski något som

visar på ett lågt KASAM. De som inte kan förstå sammanhanget kan inte hitta någon mening med

det som sker. När socialsekreteraren pratar med ungdomarna kan de inte förstå vad det är som

sägs, och vad som förväntas av dem. Detta leder till att ungdomarna känner sig maktlösa och inte

kan påverka sitt eget liv och det som sker med dem.

Att ingen förutom Niklas hade någon av sina föräldrar med vid första mötet kan väcka

funderingar kring deras anknytningsmönster. Tommy hade mist sin mamma och pappan hade inte

längre ”plats” för honom i hemmet. När då dessa tonåringar som befinner sig i adolescensen inte

kan ta åt sig vad socialsekreteraren säger, de till och med bemöts med aggressivitet från

ungdomarna kan det vara lätt att bli dikterande. Ser man på dessa unga män som tonåringar med

en otrygg anknytning kan man kanske förstå varför de agerar som de gör. Det dessa unga män

skulle behöva utifrån detta är någon som vågar närma sig dem, som står kvar fastän de möts av

likgiltighet. Att lära känna dessa unga män och att ändå finnas där och förklara för dem att det

som kommer att göras från socialförvaltningens sida är för att hjälpa dem. Det som hände i

intervjupersonernas fall är att det inte blev någon kontinuitet, åtgärderna blev inte fasta över tid

utan bröts, dels av dem själva, dels av socialförvaltningen. Det är då inte lätt att finna något

förtroende för socialsekreteraren då denne byter inställning till personen och även åtgärderna.

6.2.2 Om domen och åtgärderna – brist på konsekvenser och kontinuitet

 Vård inom socialtjänsten kan innebära många olika saker, allt från samtalskontakt till

ungdomshem. Första gången de döms är det kanske inte lika ”kännbart” för dem. Socialtjänsten

ska inte straffa utan vårda ungdomarna. Hur ser de unga männen på domen och de åtgärder som

socialtjänsten vidtog?

Niklas första dom var avseende misshandel. Han dömdes till vård inom socialtjänsten.

Socialförvaltningen och kriminalvården besökte honom i häktet för att göra en personutredning.
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På frågan om vad det blev för påföljd säger han ”ingenting, det blev ingenting mer/…/ jag skulle

prata med nån på soc”

Tommy minns inte så mycket av socialtjänsten. ”De skulle väl prata med mig eller något”

Fredrik dömdes för Rattfylleri och olovlig körning. Vad som egentligen blev påföljd är för

honom oklart. ”Vård inom socialtjänsten” Men vad som var ”straffet” vet han inte.

”Det var ju redan så mycket/…/ det kan nog ha varit kontaktperson i 10 veckor”

Ali säger att han dömdes ”på löpande band” han vet inte riktigt vad vården innefattade men

säger ”jag vet inte, jag placerades på ungdomshem i Båstad”

Ingen av intervjuade har någon klar bild av vad domen och vården egentligen innebar. Det var

ingen skillnad mellan det som var innan och det som kom efter domen. De kände inte att det var

något samband mellan den kriminella gärning de hade begått och de åtgärder de fick inom

socialtjänsten. Tre av de intervjuade hade redan någon form av åtgärder, det blev inget slut på de

”gamla” åtgärderna och ”början” på de åtgärder som var relaterade till deras begångna brott.

Vad hände då efter att de fått sin första dom? Blev det någon skillnad avseende deras

kriminalitet? Det bör ju vara så att vården inom socialtjänsten hjälper ungdomarna att komma

ifrån sin kriminalitet.

Niklas säger att det inte blev någon skillnad ”jag begick ju bilstölder också, men det var ingen

som kom på det”. Han tyckte inte att det var någon som lyssnade på honom ändå, fastän han

skulle gå och prata med kuratorn.

Tommy har begick inte brott under tiden han hade kontakt med socialförvaltningen. ”Jag håller

på med bordtennis, det tar mycket tid”

Fredrik säger ”jag lugna ner mig ett tag efter, men sen var det igång igen” han säger att ”soc

brydde sig inte, hade ingen koll ändå/…/ de sa du ska göra så och så, men sen blev det inget

mera”
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Ali: ”Nej, det var inga, varenda en av dem sa ju bara samma sak, annars, annars, annars, jag sa
till dem, sluta med ert jävla annars, jag är trött på dem.”

Kommentarer

 Det som de intervjuade säger är att de inte förstod vad som hände, vad som förväntades av dem.

De fick inte grepp om vad som var hjälp och vad som var straff. Enligt en rapport av BRÅ där

man intervjuat sju ungdomar om deras upplevelser av sina egna rättegångar framkommer ungefär

samma synpunkter. De ungdomar som ingår i rapporten säger att de inte riktigt förstod vad som

sades under rättegången, de förstod inte heller vad straffet innebar eller vad som förväntades av

dem. Vidare säger de att de inte kände att de fick komma till tals. Detta trots att rättegångar mot

ungdomar ska hållas av särkilt utbildad domare och åklagare. (BRÅ, 2002:18)

I de intervjuer som Levin gjort på Råby ungdomshem säger ungdomarna samma sak om sin

placering på ungdomsanstalten. De förstår inte syftet med sin placering. Det är ganska

anmärkningsvärt att ungdomarna inte alls förstår varför de blir placerade på ungdomshem eller

vad som förväntas av dem i fråga om vård inom socialtjänsten.

Att det inte blir något sammanhang mellan det som ådöms dem och det som socialtjänsten senare

gör är förvirrande för ungdomarna. De vet inte vad som ska göras, och de vet inte vad som är

vad. Vad ska de anse vara ett straff för det brott de begått och vad är en hjälpande åtgärd? För

dem var det otydligt, de ville veta vad som var följd av brottet och vad som var ”sen innan”.

Tre av de intervjuade fortsatte med sin kriminalitet trots att de blivit dömda. De uttrycker att det

inte gjorde någon skillnad om de fortsatte eller inte. Det var ingen som såg eller gjorde något

ändå.

De uttryckte saknad över någon som satte tydliga gränser för deras kriminalitet. När

kriminalvården tog vid hade de intervjuade begått många brott och kommit undan med det utan

att någon såg det. De ville att någon skulle sätta stopp för det de gjorde och de ville ha klara

besked på vad som egentligen var straffet. Det blev ingen kontinuitet i det som de trodde var

straffet. Tre av de unga männen dömdes troligen till samtalskontakt med en socialsekreterare

eller kurator. Enligt Andreassen är just dessa modeller de som har sämst verkningsgrad. Det hade

kanske varit bättre om de hade dömts till någon form av kognitivt program, vilket har ett bättre

resultat att uppvisa för utträde ur ungdomskriminalitet.
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Ingen av de intervjuade kunde komma ihåg att skola eller familj varit delaktig i de åtgärder de fått

ta del av från socialförvaltningen. Den miljö ungdomarna vistas i påverkas av det som händer

dem och de blir påverkade av sin närmiljö. Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv hade det varit

en god ide i att involvera även familj och skola i det som skedde med ungdomarna.

6.2.3 Betydelsefulla personer – vuxna utanför familjen

 De betydelsefulla personerna som de intervjuade har haft är i första hand någon utanför den

närmaste familjen. Det har varit kontaktpersoner, övervakare, tränare eller personlig assistent.

Det har inte varit självklart att nämna föräldrarna eller någon annan familjemedlem, inte heller

har det framkommit att det varit någon myndighetsperson som varit betydelsefull för dem. Ali är

den av killarna som vuxit upp i en kärnfamilj och fortfarande har den kvar, Tommys mamma gick

som nämnts bort och de andra två killarna har vuxit upp med sina mammor och har inte haft

någon kontakt med sina pappor.

Vilka personer är det då som de intervjuade anser har haft betydelse för dem under uppväxten?

Niklas säger ”det skulle vara den personliga assistenten jag hade i skolan/…/ visst har mamma

funnits där, men…”  Han säger att mamma alltid har varit med på möten med skola och de möten

på socialförvaltningen som har handlat om hans skolgång, men han har inte känt att han kunnat

prata med sin mamma om det som hänt.

Tommy ”övervakaren är bra, man kan prata och så/…/ hon lyssnar och man kan berätta saker

för henne/…/ Nu är det min flickvän, hon är ett stöd”. Tommy har en bror som han nu kan prata

med, med pappan säger han att han inte har någon bra kontakt, och aldrig har haft det. Han tycker

att övervakaren har varit den han kunnat prata med och som har gett honom mest stöd.

Fredrik tycker att den som har betytt mest för honom ” Det är min flickvän/…/ kontaktpersonen

var bra/…/ min tränare, han kunde jag prata med” Fredrik har inte haft någon kontakt med sin

pappa under uppväxten, hans styvfar och han kom aldrig riktigt överens och han tycker att

mamman mer stod styvpappans sida.

Ali säger ”min faster/…/ en som varit en bra vän, han gjorde allt för mig, min farbror, han dog -

95/…/ det är min flickvän som har gjort det mesta för mig” Ali pratar inte gärna om sin närmaste
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familj, han menar att de funnits där, men de har inte kunnat sätta de gränser som han skulle ha

behövt. Farbrodern dog när Ali var ungefär 13 år, han hade önskat att farbrodern fortfarande hade

funnits kvar.

Kommentarer

 Tommys mamma gick bort när han var 15 år gammal och hade då bara pappan kvar. När pappan

sen flyttade från huset fick inte Tommy plats längre utan var hänvisad till socialtjänsten. Det är

möjligt med tanke på Tommys förmåga att ta åt sig kontakten med socialtjänsten att han har haft

en trygg anknytning med sin mamma, vilket har kan ha gjort att han har förmåga att lita på andra

människor och kan ta åt sig vad de säger på ett konkret vis.

Ingen av de intervjuade tycker att deras föräldrar har varit de mest betydelsefulla vuxna för dem.

Förutom Niklas är det flickvännerna som nu är en betydelsefull annan. Någon de kan knyta an till

och som har funnits där för dem under en längre tidsperiod, oavsett vad som har hänt eller vad de

har gjort. De hittar en begriplighet och en meningsfullhet i livet med flickvännerna vilket gör att

det KASAM de har i kriminaliteten börjar att ”suddas ut”. De övergår från att känna en

meningsfullhet i det kriminella livet till att känna en meningsfullhet i det nya livet med

flickvännerna. Enligt Levins avhandling framgår det att de som har klarat sig bra senare i livet

också är de som är gifta eller sammanboende idag. Det visar på att det är viktigt för ungdomarna

att de hittar en annan mening i livet än kriminalitet och att bilda en egen familj spelar en stor roll

i vägen från kriminaliteten.  När det känns mer begripligt, hanterbart och meningsfullt i det ”nya”

livet, mister det gamla livet sin stora betydelse, och de kan börja gå sin väg bort från

kriminaliteten.

Kontaktpersonerna som socialtjänsten har tillsatt, likaså frivårdens övervakare är ytterligare

personer som har varit betydelsefulla för de intervjuade. Att inte vårdgivarna har varit

betydelsefulla för ungdomarna tycker jag tyder på att de inte har haft en trygg anknytning till

dessa. Detta kan göra att de försöker hitta någon annan vuxen att knyta an till, till exempel

övervakare, tränare eller kontaktperson.

6.2.4 Socialtjänst kontra frivård -  Ambivalens

 Att ungdomar hamnar inom kriminalvården är något som helst ska undvikas. Det är i första hand

socialtjänsten som ska svara för påföljden av deras domar. När de blir äldre och/eller brotten blir
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av sådan art att en kriminalvårdspåföljd inte går att undvika, blir det frivården som har kontakt

med dem. Anser då dessa unga män här att det finns någon skillnad mellan socialtjänsten och

frivården, eller har de samma inställning till båda dessa instanser?

Niklas säger att frivården är mera bestämda regler ”man vet ju vad som gäller, gör man inte så så

händer de/…/ övervakningsnämnden och så”  Det blir för Niklas tydligare vad det är som

förväntas av honom, likaså blir det tydligare om vad som händer om han inte gör det han har

blivit dömd till att göra.

Tommy ”de är hårdare på frivården/…/ men jag har ju fått en övervakare som är bra” Tommy

tycker att de är hårdare på frivården, han har varit uppe inför övervakningsnämnden för att han

inte hade gjort sin samhällstjänst. Han tycker att det är bra att han har fått en övervakare som han

kommer att ha kontakt med under hela det året han har övervakning.

Fredrik ”de är lite hårdare, och lite rakare (frivården, red anm.) /…/ jag har haft övervakare två

gånger/…/ det är skönt att det är rakare, hårdare” Fredrik uppskattar att det är, som han

upplever det, rakare på frivården. Han tyckte att det var jobbigt att han aldrig riktigt blev

konfronterad med att han inte stannade kvar på familjehemmet eller på Nämndemansgården.

Ali säger så här om frivården och socialtjänsten
 ”Det vet de här på frivården också, jag vet inte om du känner till XX? Hon satte ner sig med mig

och sa hur tycker du själv att vi ska göra, vad ska vi göra? Nu fungerar det. De skulle sätta mig

på praktik (soc. red anm.) det liknade samma som jag gjort på kåken i fyra år. Det funkar så som

du ville själv. De ska vara med i bilden så som jag planerar också. Om jag ska leva efter

föreskrifter, jag tror jag har väldigt svårt för dem. Jag tror jag har varit för hård mot dem. Jag

gav dem för bra svar. Attityd har jag, fast på rätt sätt” Ali säger att han var arg på socialtjänsten

för att de ville sätta honom på en praktikplats direkt efter att han blev frigiven från sitt

fängelsestraff. Han säger att det bevisar att de inte lyssnade på vad han hade att säga. Frivården

är, enligt Ali, bättre på att lyssna och anpassa insatserna efter det behov som finns.

Dessa unga män har många åsikter om hur de uppfattat socialförvaltningen. De säger många

saker som de tycker varit dåliga eller mindre bra för dem. Tommy anser att socialförvaltningen
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har varit bra och att det har varit en ganska trevlig kontakt. Har de unga männen då någon

uppfattning om vad som kunde ha gjorts annorlunda i deras fall från socialförvaltningens sida?

Vad de tycker kunde ha gjorts annorlunda har de lite olika uppfattningar om, det finns dock en

del gemensamma saker.

Niklas ”de höll mest på att ändra hit och dit, jag fick inte ha min assistent kvar/…/ de lyssnade

inte på vad jag sa/…/ hade de bara lyssnat och försökt att förstå/…/ gjort något när man inte kom

och sånt” Han är mest besviken på att det inte blev någon kontinuitet i hans skolgång, de flyttade

honom mellan skolorna, anser han, istället för att ta tag i problemet.

Tommy tycker att det har varit en bra kontakt med soc. ”Nä, kanske skulle jag kunnat få prata

med någon” Tommy tycker att det har varit bra som det är och har ingen uppfattning om att det

skulle ha kunnat göras på något annat sätt.

Fredrik ”Soc. skulle varit hårdare/…/ de skulle haft lite bättre koll /…/ tätare kontakt och de

skulle försökt lära känna en bättre/…/ de skulle haft mer tid att känna av personerna/…/ du ska

göra så och så, det fungerar inte/…/ jag skulle gärna haft längre tid med kontaktpersonen”

Fredrik säger att det hade varit mycket bättre om de hade tagit sig tid att lära känna honom. Han

säger att det inte är så lätt att öppna sig för en person som man inte har förtroende för och som

man inte känner. Det han skulle vilja, var att de hade pratat mer om vad han tycker och känner.

Ali säger att han inte brydde sig just då. Jag frågade då om det fanns något som kunde få honom

att bry sig ”JA, det hade de, om de bara lyssnat på mig/…/ de tar för många klienter men vet inte

vad de ska göra med dem. De kanske tävlar om vem som har mest.

Det hade varit bättre om de hade lärt känna en, istället för att se alla som lika och bestämma.

Jag vet ju att de bestämmer. De kunde frågat mig istället, vad vi kunde gjort tillsammans för att

jag skulle lyssna och inte göra så mycket saker hela tiden.”

Ali tror att det varit helt annorlunda om han hade fått en kvinnlig socialsekreterare. Likaså säger

han att det är klart att de ska visa vem som bestämmer, men att det räcker att de gör det en gång,

sen vet man det. Då kan de gå över till att vara lite mer förstående istället.
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Kommentarer
 De är eniga om att frivården är hårdare, rakare men också lyssnar bättre på vad  de unga männen

själva tycker att de behöver hjälp med. Det finns tydligt uttalat vad som händer om de inte följer

de som ålagts dem. Om de missköter sig, det vill säga inte hör av sig till frivården eller

övervakaren, inte gör sin samhällstjänst eller avviker från behandling, hamnar de inför

övervakningsnämnden. Övervakningsnämnden kan ge dem en varning, förlänga deras

övervakningstid. De kan även låta ärendet gå tillbaka till åklagaren med en begäran om att

skyddstillsynen ska undanröjas eller att en del av deras villkorliga frigivning ska förverkas.

Detta informeras de om redan i början av strafftiden och vet därmed vad de har att vänta sig om

de inte sköter sig. Socialtjänsten gav dem mer utrymme till att ”krångla”. Som bland annat Ali sa

”annars, annars, annars” men det blev inget annars.

Uppfattningen de unga männen hade var att frivården var hårdare, men att det var bättre. De

visste vad som gällde, samtidigt som de kände att de blev lyssnade på.

Tommy tycker att kontakten med socialtjänsten har varit bra. Han har kunnat se ett sammanhang

i det som skedde och blev mött av någon som lyssnade och kunde hjälpa honom med hans

problem. Det enda han saknade var någon att prata med, någon som inte var myndighetsperson.

De andra unga männen tycker att de inte blev lyssnade på, att det inte fanns tid att lära känna dem

och att det skulle göra dem mer mottagliga för den påverkan socialtjänsten försökte utsätta dem

för om de bara hade fått vara med och säga sin åsikt. De är mycket ambivalenta i sina uttalande, å

ena sidan tycker de att det skulle ha varit hårdare tag från början, å andra sidan önskar de att det

funnits någon som lyssnade på dem. De uttrycker här ett behov av både gränssättning och

omvårdnad, något som de kanske saknar av föräldrarna och nu vill få genom någon annan, till

exempel socialsekreteraren.

De säger både att de skulle vilja att socialsekreteraren träffade dem på ett fik istället för på

socialförvaltningen, och att de skulle vilja att det var mer regler, hårdare. Ambivalensen är stor,

de vill ha det mjukare på ett sätt och hårdare på ett annat.

7. Slutdiskussion
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 Syftet jag hade med denna uppsats var att lyfta fram de åsikter och kommentarer

intervjupersonerna hade om kontakterna med socialförvaltningen och de åtgärder de hade fått ta

del av därifrån. Jag ville se vad det var som gjorde att dessa unga män, mer än en gång, kunde

dömas till vård inom socialtjänsten och varför de fortsatte sin kriminalitet, vilket resulterade i att

de senare återfanns inom kriminalvården.

Detta visade sig dock vara lättare sagt än gjort då dessa unga män inte riktigt visste vad som var

åtgärder från socialförvaltningens sida och vad som var det straff de dömts till genom ”vård inom

socialtjänsten”. Det framkom att de hade velat att socialtjänsten skulle vara dels mer vårdande

och dels mer gränssättande. Kanske var det så att de inte hade haft någon riktig anknytning till

sina vårdgivare, inte haft någon vuxen som under deras adolescens kunde ge dem den omvårdnad

och den gränssättning de tydligen efterforskade.

Att de inte egentligen visste vad det var de dömdes till för straff gör att de inte kan sätt in det i ett

sammanhang. Det blir ingen begriplighet i det som händer, och de kan inte finna något samband

mellan kontakten med socialförvaltningen och den kriminella handling de har begått.

Thomas Bodström, se artikel (bilaga 3), anser att böter och fängelse inte är några bra påföljder för

ungdomar, han vill nu att det ska införas ungdomstjänst i fler kommuner än idag. Ungdomstjänst

innebär i princip samma sak som samhällstjänst, det vill säga att ungdomarna får utföra oavlönat

arbete som straff. Med tanke på att ungdomarna idag inte kan se vad som egentligen är straff, gör

att detta förslag hade gett dem ett mer direkt sammanhang mellan brottet de har begått och det

straff de får. Det jag kan se är att många ungdomar som begår brott redan har kontakt med

socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd. För att erhålla dessa pengar, måste de i en del

kommuner, utföra någon form av arbete enligt den så kallade Uppsalamodellen. Risken ligger i

att de redan utför ”oavlönat” arbete för att erhålla ekonomiskt bistånd. Kommer de då att kunna

skilja på det arbete de utför för att få ekonomiskt bistånd och det arbete de utför som straff?

Deras upplevelse av kontakten med socialtjänsten är att de inte lyssnade på vad de hade att säga

och att inget gjordes åt deras kriminalitet. Ali berättade som exempel på detta att han hade

”avverkat” sju manliga socialsekreterare innan han av ren slump fick en kvinna. När han fick en

kvinnlig socialsekreterare gick allt bättre och kontakten med socialtjänsten fungerade bättre.

De betydelsefulla personerna de unga männen hade var inte deras vårdgivare utan istället tränare,

kontaktpersoner, övervakare och flickvänner. Att inte ha en trygg och bra anknytning till sin

vårdgivare gör att barn och ungdomar, om de har tur, hittar någon annan vuxen som kan ge dem
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det de saknar hos sina vårdgivare. Den tendens jag såg hos dessa unga män var att de saknade den

omvårdnad och den gränssättning en vårdgivare i vanliga fall står för. De hade mist föräldrar

genom dödsfall och skilsmässa. Bara en av de intervjuade unga männen bodde i en kärnfamilj.

Ingen av dem kunde säga att deras föräldrar hade varit involverade i det som hände dem och bara

en hade insikt i deras kontakt med socialtjänsten. Jag tror att konsekvenserna hade blivit mer

kännbara och sammanhanget bättre om föräldrar och skola hade varit med i det som hände

männen som unga. Det är som sagt en ömsesidig påverkan mellan de olika aktörerna i alla nivåer.

På mikronivån är det framför allt familjen som påverkas och påverkar, på mesonivån är det

skolan. Varken föräldrar eller skolan var involverade i dessa unga mäns fall.

De unga männen upplevde att frivården var rakare och hårdare än socialtjänsten var. Vilket i och

för sig är som det ska vara. Frivården är den instans av kriminalvården som ska hjälpa den

kriminella tillbaka till livet, men samtidigt ha den kontroll på den kriminella som är adekvat. Det

fanns för de intervjuade männen mer sammanhang mellan deras brott och det straff de får när de

väl har hamnat inom kriminalvården, likaså upplever de att de har mötts av mer förståelse där.

Socialtjänsten träder in tidigare i ungdomarnas liv, redan när de enligt svensk lag är barn, detta

gör att det inte är accepterat att straffa dem lika hårt. Skillnaden mellan att vårda och att straffa är

många gånger hårfin, och som har framkommit här, svårbegriplig för ungdomarna.

Männen sa att de hade önskat att socialsekreterarna skulle ha lyssnat mer på vad de hade att säga.

De tyckte sig känna att socialsekreterarna ville berätta för dem vad de skulle och inte skulle göra,

vilket de sa sig redan veta. De ville istället att socialsekreteraren skulle lyssna på vad de hade att

säga och lyssna på vad de själva ville ha hjälp med. De ville också att de skulle ta sig tid att lära

känna ungdomarna och inte se alla som en enhet. Detta bekräftar vad Andreassens

forskningsöversikt visar, att det inte är samma behov hos alla kriminella ungdomar. Det är viktigt

för resultatet av behandlingen att man ser till vilken form av ungdoms kriminalitet det är. Detta är

mycket beroende på vilken ålder de debuterar i kriminaliteten.

Männen uttryckte också en form av maktlöshet över att det inte fanns någon som såg dem och

uppmärksammade deras kriminalitet.

Det fanns mycket dessa unga män hade att säga om vad de hade för upplevelser av socialtjänsten.

Det de saknade var någon som lyssnade, försökte förstå dem, och uppmärksammade deras

förehavande.
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Männen jag intervjuade säger sig idag vara på väg från livet med kriminalitet och droger. Detta

tack vare sina flickvänner och det liv den nu har funnit ett sammanhang i. De har idag hittat en

meningsfullhet i ett liv utan kriminalitet.

Det är många frågor som har väckts i mig under tiden jag har skrivit denna uppsats. Är det så att

socialtjänsten ska bli mer straffande, att de ska gå in hårdare och tidigare? Om de hade gjort det,

hade det då upplevts som ännu mera ”gör så” av dem. Vem skulle då svara för den vårdande,

stödjande biten? Finns det då utrymme för socialtjänsten att erbjuda några insatser, vård eller stöd

på frivillig väg, eller kommer de bli enbart de ”onda”.

Kanske ska kriminalvården komma in tidigare i deras kriminalitet? Det är ju så i svensk lag idag

att ungdomar inte ska hamna inom kriminalvården, utan att det i första hand är socialtjänsten som

ska ha hand om ungdomskriminalitet. Med tanke på att de ungdomar som tillfrågas om vad de

tycker om socialtjänsten och hur de upplevt vården de fått genom dem, är ganska negativa kanske

det är dags att ändra på förfarandet vid ungdomsbrott? Det kanske skulle varit lättare för

ungdomarna att förstå allvaret med brottet och att förstå innehållet i påföljden om det var

frivården som tog hand om verkställande av påföljden? Detta hade samtidigt gjort att

socialtjänsten kunde inrikta sig mer på ungdomarnas relationer och den miljö de vistas i. Det

kunde vara en vårdande instans även för ungdomarna. Socialtjänsten har hand om vården, det

sociala omkring dem och lägger mera tid på att bygga upp en god kontakt, vilket kanske hade

gjort det lättare för ungdomarna att känna förtroende för dem och vågat lite mer på

socialsekreterarna. Frivården har hand om brottet och dess påföljder, det är klarare, rakare och

mer begripligt. Samtidigt skulle det behövts satsas mer på frivården så att de hade haft möjlighet

att låta ungdomarna delta i kognitiva program, vilket ju har visat sig vara det som ger bäst

resultat.

Ännu en intressant aspekt är att socialsekreteraren som jobbar på socialförvaltningen och

frivårdsinspektören på frivården i de allra flesta fallen har samma utbildning. De är båda

socionomer.
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Bilaga1

Hej

Jag heter Jessica Wictorsson och läser till socionom på socialhögskolan i Lund, som tillhör

Lunds universitet. Detta är min sjätte termin av sju och jag ska nu skriva en uppsats på C-

nivå. Jag vill skriva om unga killar som har varit dömda till vård inom socialtjänsten och

numera återfinns hos kriminalvården. Det jag vill ha fram i min uppsats är Er uppfattning

av socialtjänsten, vad de har kunnat erbjuda Er för insatser, eller inte. För att jag ska kunna

genomföra detta måste jag komma i kontakt med och intervjua 5-6 killar som passar in på

mitt så kallade urval.

Jag hade uppskattat om du ville hjälpa mig genom att träffa mig och medverka i en

intervju.

När uppsatsen är färdig kommer ingen att kunna peka ut dig då jag behandlar alla uppgifter

konfidentiellt och anonymt. Det innebär att jag t ex byter namn och kommun på dig, inga

av de namn eller ställen du uppger kommer att återges.

Om du skulle vilja hjälpa mig med att delge mig dina erfarenheter vill jag att du så snart

som möjlig ringer mig så vi kan komma överens om en tid och en plats att träffas.

Tack på förhand.
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Med vänlig hälsning

Bilaga 2

1. Hur gammal är du?

2. Vilken kommun tillhör du?

Kontakt med socialförvaltningen.

3. Hur gammal var du när du först kom i kontakt med soc. Och av vilken anledning?

4. Hur uppfattade du det första mötet mellan dig och socialtjänsten? Hur gick det till?

5. Fick du ta del av någon/några av socialtjänstens insatser? I så fall, vilken/vilka?

6. Känner du till några av socialtjänstens insatser som du skulle vilja att du fick ta del av då?

7. Tycker du att dessa insatser påverkade dig på något sätt, om inte, har du någon fundering

om varför inte?

8. Var dina föräldrar engagerade? Tog de del av vad socialtjänsten erbjöd/ inte erbjöd.

9. Hade du stöd av dina föräldrar eller annan vuxen?

10. Avhöll du dig från kriminalitet under tiden du hade kontakt med socialtjänsten. Om inte,

vad var det som gjorde detta?

11. Tror du att socialtjänsten, i ditt fall, kunde ha gjort något annorlunda för att få dig bort

från kriminaliteten? Vad i så fall?

Kriminalitet

12. Vad hade du begått för brott när du dömdes till vård inom socialtjänsten?
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13. Var det din första dom? Om nej, vad hade du varit dömd för innan och hur många gånger?

14. Diskuterade du och socialsekreteraren vad som kunde hända om du fortsatte med

kriminaliteten.

15. Hur gammal var du när du dömdes till skyddstillsyn/fängelse/samhällstjänst?

16. Vad hade du då begått för brott?

17. Upplever du någon skillnad mellan vård inom socialtjänsten och skyddstillsyn?

18. Om du nu ser tillbaka på din kriminella karriär. Kan du tänka dig något som hade fått

stopp på det hela, I så fall vad?

19. Hur ser din kriminalitet ut idag?

20. Vem har, om det finns någon, varit den viktigaste personen för dig, som har kunnat

bromsa din kriminalitet?


