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1. Introduktion 
 

Brottslighet är ett mångfacetterat problem och hänger samman med en lång rad förhållande. 

Riskfaktorer för kriminalitet, och i förlängningen frihetsstraff, finns i såväl bakomliggande 

faktorer och uppväxtförhållande som levnadsförhållande och de mer omedelbara 

omständigheter under vilka människor lever. Var tyngdpunkten i förklaringar till brott ligger 

har skiftat över tid och varierar mellan olika teoriinriktningar. Att situationer av fattigdom och 

social utsatthet orsakar brott var länge ett grundantagande, men har idag till stor del övergetts 

till förmån för förklaringsmodeller med större tonvikt på bakomliggande faktorer hos 

individer, såsom personlighetsegenskaper och förhållanden som hör till uppväxttiden 

(Nilsson, 2002). 

 Fängelse är samhällets sätt att straffa den som begår ett allvarligt brott. En grundtanke i 

svensk kriminalpolitik är samtidigt att undvika att låsa in människor, eftersom inlåsning också 

leder till skadliga följder för den enskilde individen. Den som ändå döms till fängelse berövas 

sin frihet. Under denna tid är det kriminalvårdens ansvar att främja den intagnes anpassning i 

samhället samt att motverka de skadliga följderna av inlåsningen. Detta görs genom arbete, 

utbildning och behandling, samt olika former av samtal och program. Det är samtidigt 

åtgärder som ska påverka den fängslade att inte återfalla i brott, vilket är ett av 

kriminalvårdens viktigaste mål (Bergström, 2002). 

 

 

1.1 Faktorer till kriminellt beteende 
1.1.1 Utvecklingspsykologiska faktorer 

 

Människans känslomässiga utveckling grundläggs under det första levnadsåret. Vid cirka tre 

månaders ålder börjar spädbarnet lära känna och älska den person som vårdar det. När barnet 

är cirka nio månader gammalt har det vanligen knutit speciellt starka band till en eller fler 

vårdnadshavare. Denna anknytning bygger på att dessa vårdnadshavare känner barnet och 

dess särdrag, och på att de känner för barnet som en unik individ, vilket skapar en känsla av 

positiv samhörighet. När spädbarnet har ett objekt för sin anknytning, kan de utforska och 

utveckla sin förmåga att bemästra världen. I frånvaro av ett älskat objekt blir de vaksamma 

och tillbakadragna, defensiva snarare än äventyrliga och fångna i sin egen oro och ängslan. 

Anknytningsrelationen blir en av de viktigaste förmedlarna mellan spädbarnets individuella 
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läggning och utmaningen i att konfronteras med och bemästra den värld som finns utanför 

familjen. Positiv anknytning gör inte att barnet blir immunt mot senare motgångar, men de får 

en god start (Garbarino, 2000) 

 För att en tillräckligt god föräldraidentitet ska kunna utvecklas och barnet bli väl 

omhändertaget är det betydelsefullt att föräldern blir belönad av barnet. Det är viktigt att 

föräldern känner att barnet trivs och mår bra av att bli omhändertagen på just det vis mamman 

och pappan kan erbjuda. Om en förälder inte orkar eller vågar komma nära sitt barn, kan 

barnets utveckling försvåras avsevärt. Det är viktigt ur barnets perspektiv att den vuxna vågar, 

kan och orkar erbjuda sig som en stödjande anknytningsperson. Föräldrarnas emotionella 

tillgänglighet är speciellt betydelsefull under den första tiden då barnet har ett stort behov av 

fysiskt omhändertagande. Under spädbarnstiden behöver barnet få skapa tilltro till en förälder 

som är tillgänglig och låter sig användas så som barnet behöver, utifrån sin specifika läggning 

och mognadsnivå. Barnet behöver erfarenheter av att föräldern i sin omvårdnad är pålitlig, 

närvarande och lyhörd för dess behov, då kan barnet utveckla en inre modell av relationen till 

föräldern som en trygg emotionell bas för sitt fortsatta växande (Havnesköld, 2003). Barn vars 

föräldrar interagerar med dem på ett öppet och ömsint sätt har i allmänhet en trygg anknytning 

(Garbarino, 2000).  

Flera gånger om dagen får barnet kroppskontakt, det tröstas, matas, kläs av, tvättas och 

kläs på igen. Föräldern prövar sig fram till att förstå barnet och vad som fungerar i just deras 

omvårdnadssituation. Genom förälderns reglerande omhändertagande låter de barnet samla på 

sig erfarenheter av samspel. Erfarenheter av kommunikation och känslor påverkar 

utformningen av barnets anknytning till föräldern. Anknytningens olika beteendesystem vävs 

samman i barnet och skapar mentala erfarenhetsbaserade modeller, inre arbetsmodeller. När 

väl dessa är etablerade kommer de att fungera som prototyper för hur det är att vara 

tillsammans med någon annan och nya relationer kommer att prövas mot dem. Barnets 

emotionella beteende styrs av denna perceptuella värdering och på så sätt kommer de inre 

arbetsmodellernas kvalitet och innehåll att påverka barnets framtida relationsutveckling och 

förhållningssätt gentemot omvärlden. Sättet som ett barn värderar de erfarenheter det får och 

hur det skapar mening i sin tillvaro kan kopplas tillbaka till tidiga emotionella och interaktiva 

processer. Det är alltså de subjektiva meningsskapande kvaliteterna som är viktiga och mer 

betydelsefulla än de faktiska objektiva händelserna.  

 När en förälder är pålitlig, närvarande och lyhörd för barnets behov, samlas det i barnets 

hjärna, i ett förväntanscentrum, som läser av omgivningen och försöker avgöra vad som ska 

komma härnäst. Det barn som har goda erfarenheter av omhändertagande och som blivit väl 
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bemött och bekräftat, kommer att forma en inre mental arbetsmodell för vad det själv kan 

göra för att få närhet och tröst. Det barn som har mindre bra erfarenheter kommer att utveckla 

förväntningar kopplade till antingen förmåga att klara sig själv och hålla avstånd eller till 

specifika beteenden som behövs för att väcka förälderns omsorg. Barn som inte har kunnat 

bygga upp inre förväntansbilder tycks ha svårt att reglera sig emotionellt då de inte har några 

strategier för att möta vad som ska hända. Från ungefär ett års ålder kan barnet hantera det 

autobiografiska minnet, de kan nu ta över mer av sin emotionella självreglering och använda 

sig av unika strategier. För ett tryggt barn kan det räcka med att tänka på föräldern för att 

känna sig lugn. Det otrygga barnet kan antingen tänka bort föräldern och klara sig själv eller 

se till att hela tiden hålla sig fysiskt nära föräldern genom att vara gnällig eller arg, detta för 

att få uppmärksamhet (Havnesköld, 2003). 

 Ainsworth har tillsammans med andra forskare skapat ett klassifikationssystem som bygger 

på hur barnet använder sig av sin inre arbetsmodell när det gäller att knyta an känslomässigt 

till andra eller ej (Garbarino, 2000). Forskningen visade att barns sätt att hantera situationer 

kan beskrivas med hjälp av olika anknytningsmönster. Det trygga mönstret, B- mönstret, 

innehåller barn som uppvisar en balans mellan närhet och avstånd och kan utnyttja den trygga 

basen. Det otrygga mönstret, A-mönstret, domineras av barn som tänker bort känslorna därför 

att den inre arbetsmodellen präglas av erfarenheter att anknytningspersonen inte är tillgänglig. 

De tycks ha en strategi som bygger på självständighet och beteende som handlar om att inte 

söka trygghet hos någon annan. De otryggt ambivalenta, C-mönstret, innebär att erfarenheten 

finns att anknytningspersonen är tillgänglig, men eftersom bemötandet har präglats av 

oförutsägbarhet har barnet inte kunnat bygga upp en förväntansmodell över hur föräldern 

kommer att vara. Dessa barn uppfattas ofta som klängiga och vilsna i sitt beteende. Ett fjärde 

anknytningsmönster är D- mönster, där barn uppvisar ett desorganiserat beteende och har på 

senare år fått större uppmärksamhet därför att de ofta tillhör de kliniska riskgrupper som 

återfinns inom psykiatrin. Barn som bedöms tillhöra denna grupp strävar efter att på olika sätt 

skapa strategier för att försöka få fram mer tydlighet. Vissa barn kan bli extremt lyhörda för 

föräldrarnas svängningar så att de alltid kan anpassa sig till det känsloklimat som råder. Även 

om denna strategi skyddar barnet för stunden, blir det inte bekräftat. De får inte lära sig att 

känna igen sina egna känslor eller reglera sina egna behov utan läser hela tiden av 

föräldrarnas behov. Detta beteende har fått namnet parentifiering, då dessa barn agerar 

föräldrar åt sina egna föräldrar (Havnesköld, 2003).  

Alan Sroufe, psykolog vid University of Minnesota, menar att alla barn som har ett otryggt 

anknytningsmönster inte får beteendestörning eller blir utagerande. Men ett barn som har 
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extremt stora beteendeproblem har vanligen haft ett undvikande eller avvisande 

anknytningsmönster (Garbarino, 2000). 

En del föräldrar försvinner ur sina barns liv, psykologiskt eller fysiskt. Amningspsykos, 

våld i hemmet, sjukdom och sjukhusvistelser bidrar till att försvåra utvecklingen av en positiv 

känslomässig anknytning. Forskning visar att frånvarande fäder ökar risken för att unga 

pojkar ska bete sig asocialt. Sambandet förklaras av att det finns två aspekter på att leva utan 

en far. För det första löper faderlösa barn större risk att växa upp i områden med knappa 

sociala resurser och har därför svårare att bli framgångsrika. För det andra är sannolikheten 

stor att faderlösa pojkar saknar manliga förebilder, beskyddare och mentorer. Det ökar risken 

för brottslighet längre fram. Pojkar som växer upp i områden med många negativa 

valmöjligheter behöver starka motkrafter för att inte falla för frestelsen. Att man har en far är 

ingen garanti för att man ska bli beskyddad, men det ökar definitivt utsikterna.  

Att bli övergiven är ett svek och många pojkar kan bli deprimerade, vilket de döljer bakom 

ett självdestruktivt beteende som alkohol och drogmissbruk. Andra kanaliserar sina känslor 

genom att utöva våld (Garbarino, 2000). Antropologen Ronald Rohner har undersökt svek i 

över hundra olika kulturer och hans resultat är entydiga. Svikna barn riskerar alltid att få en 

mängd psykiska problem, alltifrån dåligt självförtroende till en snedvriden moral och 

svårigheter att hantera aggression.  

 Störda relationer i barndomen gör att pojkar tenderar att få problem i övre tonåren. Oavsett 

om de konkret blir övergivna eller psykiskt avvisade, lämnar de ofta sin tidiga barndom med 

en av de svåraste belastningar ett barn kan ha, störda anknytningsrelationer. Sådana störningar 

i barnens tidiga relationer gör att deras försök att finna sin plats i världen blir misslyckade. 

Dessa barns känslomässiga smärta och isolering kan driva deras känslor in i en dvala, där de 

enbart känner tomhet när de egentligen skulle behöva uppleva intim samhörighet. De blir 

missmodiga och ser bara svaghet omkring sig, istället för att känna närhet till en positiv och 

stark gestalt.                         

 Psykologen Leonard Eron och hans forskarkollegor konstaterar att pojkars aggressiva 

beteendemönster och attityder befästs redan när de är i åttaårsåldern. Om ingenting görs 

tenderar beteendet att kvarstå upp i vuxen ålder. Det finns en fackterm för den typ av mönster 

som kallas beteendestörning, vilket definieras som ett upprepat och varaktigt mönster av 

beteende som innebär att andras grundläggande rättigheter åsidosätts, eller att relevanta 

sociala normer och regler som gäller för en viss ålder överträds. Kriterierna innefattar 

aggressivitet mot människor och djur, förstörelse av egendom, bedrägeri och stöld. De 

brittiska kriminologerna Farrington och Hawkins anser att negativt beteende oftare lever kvar 
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upp i vuxen ålder om det grundläggs redan i barndomen, än om det börjar framträda i de övre 

tonåren. Även andra forskare såsom psykologen Alan Kazdin, menar att ungdomar vars 

beteendestörningar började i barndomen oftare fortsätter att uppföra sig aggressivt och 

kriminellt och riskerar att fastna i ett avvikande beteende under sitt vuxna liv. Anledningen till 

att det är allvarligare ju tidigare beteendestörningen uppträder, är inte helt klartgjort, däremot 

finns det forskning som visar att ett dåligt beteende som grundläggs när man är liten tar längre 

tid att befästas och rubba den normala utvecklingen. Om beteendet uppträder senare i tonåren 

är det mer troligt att få stöd av positiva relationer och erfarenheter. En annan anledning är att 

beteendestörningar i den tidiga barndomen är en varningssignal om småbarn som konsekvent 

beter sig illa, beror detta snarare på bakomliggande orsaker än på dåligt inflytande från 

vänner. Enligt Kazdin kan sådana bakomliggande problem vara ett hetsigt temperament, 

neurologiska rubbningar, separation från föräldrar, våld inom familjen eller överdrivet stränga 

uppfostringsmetoder (Garbarino, 2000). 

 

1.1.2 Uppfostringsmetoder 

 

Det finns ett stort antal studier om uppfostran, i vilka man har försökt klassificera olika 

uppfostringsmetoder och se samband med framtida kriminalitet. Resultaten är entydiga, 

alldeles oavsett hur de olika uppfostringsmetoderna beskrivs, visar de att en lynnig eller slapp 

uppfostran har samband med kriminalitet. Ett exempel är en studie av Sarnecki (1987) där 

uppfostringsklimatet hos grupper av unga pojkar i 11-15 årsåldern har undersökts och man 

skilde på ”slapp eller lynnig uppfostran” och ”auktoritär, demokratisk eller mild uppfostran”.   

Sarnecki bygger sina resultat på hur olika ungdomar har uppfostrats och hur det har 

påverkat deras val av livsföring, detta betyder inte att brottslighet ”beror på familjen”. 

Familjen är en av många variabler och brottslighet återfinns även i familjer som inte uppvisar 

en slapp eller lynnig uppfostran av sina barn. Hur en slapp eller lynnig uppfostran definieras, 

framgår dock inte (Bergström, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1.1.3 Ärftliga faktorer 

 

Frågan om det finns ärftliga komponenter som kan förklara kriminaliteten har alltid varit en 

tvistefråga i den kriminologiska debatten. Den har alltid väckt starka känslor och handlar om 

vilken världsbild man har. 

Vår uppdelning i kropp och själ och vår uppdelning i påverkan av arv och miljö kanske inte är 

riktig, men sitter ändå djupt i vårt medvetande. Vad handlar då resonemanget om ärftlighet 

om? Givetvis ärver ingen kriminalitet i direkt mening, lika lite som man ärver alkoholism. 

Frågan är istället om det finns personliga drag och egenskaper som är ärftliga och som ökar 

risken för att utveckla en kriminell livsstil eller alkoholism. Om alkoholismens ärftlighet har 

det skrivits och forskats mycket. Det är idag klarlagt att genetiska anlag har betydelse för 

utvecklandet av kemiskt beroende. Det finns forskare som menar att ett kriminellt beteende 

beror på en rubbning i serotoninhalten i hjärnan. Andra är inte lika benägna att peka ut en 

enskild faktor, men vill ändå framhålla olika biologiska aspekter. Sten Levander, professor i 

psykiatri, har bland annat betonat följande: 

 

”Det finns ett starkt samband mellan biologi och beteende men vi rör oss i en rymd med 

många variabler där kombinationsmöjligheterna är enorma. De olika personlighetsdragen vi 

mäter behöver inte alls ha något samband med varandra. En person som är starkt impulsiv 

men samtidigt varm och socialt kapabel har ju en annan personlighet och har en helt annan 

livssituation än en lika impulsiv person som samtidigt är kylig och saknar social talang. Har 

man både kyla, aggressivitet och impulsivitet och sen får en dålig uppfostran där man inte lär 

sig tillstymmelsen till impulskontroll – då kan det gå som vid Stureplan.1”(DN 12/11 1995) 

 

Angående rubbningen av serotoninhalten finns studier av bland annat Belfrage (1995) som 

påvisar en koppling mellan aggressivitet och våldsbrott. Vad man fortfarande inte känner till 

är vilka de biologiska faktorerna är och hur de opererar. En del av denna ärftlighet har att göra 

med toleransen av alkohol. Andra ärftliga faktorer handlar om det som man populärt 

benämner ”sensationssökande”. Man talar om enzymet monoaminoxidas (MAO) som hos 

individer med låga halter tycks få honom/henne att söka sensationer, upplevelser och 

stimulans i högre grad än hos andra individer med normal MAO-halt. Sensationssökande har 

diskuterats när det gäller kriminalitet.  

                                                
1 Den 4 december 1994 öppnar Tommy Zethraeus eld mot entrén på Sturecompagniet i Stockholm. Fyra 
människor mister livet. 
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Kriminologen Quay bygger hela sin teori om kriminalitet på denna komponent. Vissa 

studier bekräftar att ”sensationssökande” är en viktig faktor i fråga om kriminellt beteende. 

Det verkar dock, framhåller Quay själv, som om den kriminelle i högre utsträckning tröttnar 

på återkommande händelseförlopp och snabbt söker sig nya intryck, inte för att han behöver 

”mer” stimulans än andra. Han tycks ha en personlighet som kräver att det ständigt ”händer 

något”. De som yrkesmässigt arbetar med kriminella är väl förtrogna med detta 

reaktionsmönster. Ärftliga anlag handlar inte bara om själva sensationssökandet, vi ärver 

också vissa personliga egenskaper. Redan på BB ser vi att de nyfödda barnen har olika 

temperament och olika personligheter. Med hänvisning till människors olika personligheter 

har den amerikanske återfallsterapeuten Terence Gorski gjort en indelning i fyra 

personlighetsskalor: 

 

• Aktiv- passiv 

• Oberoende-beroende 

• Inåtvänd-utåtriktad 

• Förnuftsstyrd-känslostyrd. 

 

Aktiv-passiv: Aktiva människor har hög energi. De sprider energi och kraft till omgivningen. 

De passiva är beroende av andras energi och behöver ”sättas igång”. Både kriminella och 

medberoende till kriminella tenderar att vara aktiva, högenergiska människor.  

 Medberoendet kan definieras som ett fenomen där man är tvångsmässigt beroende av andra 

människor – ofta maken eller anhöriga. Det är viktigt att skilja medberoendet från friskt 

beroende som till exempel samhörighetskänsla och gemenskap. Bakom medberoendet ligger 

ofta en svag självuppfattning och dåligt självförtroende. Den som är närberoende styrs av 

rädslan att bli övergiven och vågar därför inte säga nej. 

Oberoende-beroende: Den oberoende litar till sig själv och vill stå på egna ben. Den 

beroende vill ha något att luta sig mot. Kriminella personer tenderar att vilja vara extremt 

oberoende, medan personer med ett medberoende till kriminella tenderar att vara extremt 

beroende av andra. 

Inåtvänd- utåtriktad: Den inåtvände föredrar att leva i sin egen värld med sina fantasier, 

tankar och känslor. Den utåtriktade är inriktad på kontakten med andra människor och 

intresset för föremål. De kan ha svårt för att stanna upp och att hantera känsloupplevelser. De 

mår bäst av att vara engagerade i det som händer utanför dem själva och tenderar under stress 
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att fly från sina inre upplevelser genom att engagera sig i ännu fler yttre aktiviteter. 

Kriminella personligheter förefaller vara utåtriktade och vill kontrollera människor och 

situationer. Medberoende till kriminella personer verkar tvärtom vara inåtvända. 

Förnuftsstyrd- känslostyrd: Den förnuftsstyrda personen är bra på att se mönster och 

principer bakom skeendet. Han vill förstå hur saker fungerar och handlar eftertänksamt. En 

känslostyrd människa är däremot mer intresserad av intensiva upplevelser utan att fråga sig 

vad som ligger bakom eller vad som kommer att hända. Den förnuftsstyrde tycker att 

intensiva upplevelser stör hans tankar medan en känslostyrd människa inte funderar så mycket 

utan handlar. Den kriminella och den medberoende är båda i första hand känslostyrda 

personligheter som vill ha intensiva upplevelser utan att behöva grubbla så mycket över 

konsekvenserna. 

Förutom ovanstående personlighetstyper, som till viss del hänger samman med vårt arv, 

finns följande egenskaper som kan ha ärftliga orsaker och som kan göra oss benägna att 

utveckla en kriminell livsstil: 

Sensations- och spänningssökande innebär att man föredrar upphetsande och spännande 

aktiviteter som ger en adrenalinkick. Man blir lätt uttråkad.  

Låg impulskontroll innebär att man överreagerar på intryck och har svårt att motstå skadliga 

impulser. 

Föredrar konkret tänkande och har svårt med abstrakta och symboliska resonemang. Den 

som har dessa egenskaper har svårt att resonera och hantera sådant som de inte kan se och ta 

på. Man har svårt att se principer bakom handlingar. 

Okänslighet för andra innebär att man ser människor som föremål, att man är 

självcentrerad och har svårt att sätta sig in i andra människors känsloliv (Bergström, 2002). 

Följande beteende hos barn har i varierande grad visat sig ha samband med framtida 

kriminalitet: 

 

• Självupptagenhet. 

• Onormalt svårt för sin ålder att se verkligheten genom andras ögon. 

• Moralisk omognad. 

• Låg verbal intelligens. 

• Tendens till utåtriktad problemlösning snarare än inåtvänd. 

• Tidiga beteendeproblem (man ljuger, stjäl, röker, dricker alkohol i ung ålder) 
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1.1.4 Familjerelaterade faktorer 

 

Utifrån en studie som gjorts av Snyder och Patterson (1987), har fyra faktorer identifierats 

som de anser kan leda till kriminalitet bland ungdomar. Föräldrars kontroll är direkt relaterat 

till frekvensen av kriminellt beteende och blir alltmer viktig i tonåren. Eftersom kontroll 

hjälper till att minimera ungdomens kontakt med kriminella omständigheter, såsom 

kompisgäng.  

När föräldrarnas disciplin beskrivs som slapp, försummad, inkonsekvent, överdrivet hård 

och straffande kan aggression och kriminalitet hos ungdomar förutses. Två olika typer av 

disciplinära åtgärder har kopplats samman med ett asocialt beteende. Den första är slapp 

uppfostran och den andra är hård med inkonsekvent bestraffning, ibland blir de straffade, 

ibland inte.  

 Kyla och bortstötning, minimalt engagemang i barnet och brist på fritid tillsammans är alla 

faktorer som kan leda till kriminella handlingar. Relationen mellan positivt föräldraskap och 

barnets beteende är reciprocal, asociala barn uppmanar föräldrarnas bortstötning. 

 Familjer, vars medlemmar är lättirriterade och har svårt att lösa problem och hantera stress, 

är mer troliga att ha ett kriminellt barn. Det kan även vara så att ett kriminellt barn skapar mer 

irritation och orsakar problem som föräldrarna inte har kunskap att lösa (Feldman, 1993).           

I en undersökning utförd av psykologerna Stuart Erickson, Byron Egeland och Robert 

Pianta vid University of Minnesota, framkom det att misshandlade barn var märkbart mindre 

samarbetsvilliga än barn som inte hade fått hårda bestraffningar av föräldrarna. Våldsamma 

barns tidiga störningar, deras ovilja att samarbeta och likgiltighet för föräldrarnas direktiv och 

tillsägelser, grundläggs ofta som en reaktion på övergrepp. Gerald Patterson och hans kollegor 

vid University of Oregon konstaterar att kroniskt negativt beteende oftast grundläggs under 

småbarnsåren av föräldrar som använder hårda och inkonsekventa bestraffningsmetoder 

istället för tydliga, bestämda men kärleksfulla reaktioner på icke acceptabelt beteende. Det 

visar sig att hårda och stränga föräldrar, som fokuserar på barnens negativa beteende och 

ignorerar det positiva, ofrivilligt uppmuntrar aggressivitet.   

Alla barn gör upp sociala kartor och utvecklar ett kodsystem för sitt beteende. De grundas 

på erfarenheter och filtreras genom deras temperament på så sätt att de flesta barn framställer 

den sociala kartan i positiva termer; ”jag kan lita på andra.”, ”om jag uppför mig väl, blir jag 

väl behandlad”, ”jag är värd att älska”. Som ett resultat av detta utvecklar dessa barn positiva 

beteendekoder genom att lyssna på vuxna. Det lönar sig att samarbeta, ha tålamod, dela med 
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dig och respektera andras egendom. Sådana sociala kartor och beteendekoder ger stabilitet i 

livet. Misshandlade barn gör upp sociala kartor genom att anpassa sig till en omgivning som 

är fientlig mot dem. Med andra ord utvecklar de en kod som bygger på negativt beteende och 

aggressivitet. (Garbarino, 2000). 

 

1.1.5 Skolrelaterade faktorer 

 

Eftersom de personer som går i skolan också har ett hem, en ekonomisk situation och en 

klasstillhörighet är det inte alldeles lätt att dra enkla slutsatser av det faktum att många 

kriminella personer har haft problem i skolan och ofta inte har slutfört grundskolan med 

fullständiga betyg. Innebär detta förhållande att det finns ett samband mellan skolarbete och 

senare kriminalitet eller beror det på andra faktorer (hemsituationen, ekonomi, 

klasstillhörighet)? Vissa otvetydiga samband mellan skolrelaterade faktorer och kriminalitet 

har dock rapporterats, framförallt när det gäller följande faktorer: 

 

• Skolk  

• Avbruten skolgång 

• Låg prestation 

• Ointresse för yrke och framtid. 

 

Det är intressant att notera, att lärares bedömning av elevers framtida risk för kriminalitet har 

visat sig vara väl hållbara som många av de allra bästa bedömningsinstrument som finns att 

tillgå. Det tycks som om tecken på framtida problem syns väldigt tydligt i skolan. 

Många unga kriminella eller blivande kriminella har problem redan i ett tidigt skede av 

skolan. Dessa problem beror inte på bristande intellektuell förmåga, utan handlar oftare om 

koncentrationssvårigheter, dålig initiativförmåga och ansvarslöshet. 

Den rastlöshet och oro som många barn uppvisar under skoltiden kan vara symtom på 

framtida problem. Det kan också vara uttryck för en mer grundläggande problematik och att 

problemen i skolan inte är orsaken. Vad som dock är klarlagt är att skolan har svårt att hantera 

dessa ungdomar. De går i större utsträckning i specialundervisning jämfört med sina 

jämnåriga kamrater, skolkar oftare och har svårt att anpassa sig till skolans krav  

(Bergström, 2002). 
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1.1.6 Sociala relationer  

 

Det finns ett klart samband mellan kriminalitet och umgänge med kriminella kamrater. Som 

vi tidigare påtalat är familjen en viktig faktor till kriminellt beteende. Det finns dock 

amerikanska studier, gjorda av Walters (1992), som visar att grupptillhörighet är den starkaste 

och mest betydelsefulla sektorn. Det handlar om att umgås med kamrater som begår brott, då 

narkotikabrott är särskilt ”kamratberoende”. Den faktor som har störst samband med återfall 

är fortsatt umgänge med kriminella kamrater. I en studie av kriminella ungdomar jämfördes 

en grupp av ”ihärdiga återfallskriminella” och en grupp ”av-och-till”-kriminella. I den 

”ihärdiga gruppen” umgicks 95 procent med en kriminell kamratgrupp medan man i den 

andra mindre kriminellt belastade gruppen umgicks 62 procent med kriminella (Bergström, 

2002). 

Människan föds inte till en social varelse utan blir det genom samspelet med sin närmaste 

omgivning. Socialisation kallas den process som innebär att en individ tar upp och införlivar 

omgivningens normer och värderingar. Under de första åren är föräldrarna de viktigaste. 

Därefter vidgas barnets kontaktyta till större grupper, andra vuxna och kamrater blir mer 

betydelsefulla. Ungdomar med svag identitet, dåligt självförtroende och dåliga relation till 

vuxna blir väldigt beroende av de kamrater som blir deras ”föräldrar” i tonåren. De måste 

anpassa sig till de regler som gäller i de kriminella kretsarna eftersom de är helt beroende av 

att ha en plats i gänget och bli accepterade där.   

Kamratgrupper och skola har stor betydelse för barnets självvärde och fortsatta utveckling. 

Vid studier av uppväxtvillkor för de barn som börjar med småkriminalitet och skolk påvisas 

tydligt det sociala arvet och sambandet med missbruk. 1958 genomförde skolöverläkare 

Ingvar Nylander en undersökning av skolbarn. Han fann att de barn som var motoriskt 

oroliga, aggressiva i skolan eller hade koncentrationssvårigheter även hade problem i hemmet 

(Ekbom, Engström, Göransson, 2004) 

 

Ytterligare riskfaktorer till kriminalitet kan vara: 

● Familjer som lider av socialt underläge.  

● Olämpliga föräldrar med asocialt beteende.  

● Stora påfrestningar i vardagen såsom ekonomiska problem, medicinska problem eller 

narkotikamissbruk. Skilsmässa är ett exempel, då en förälder måste ta ensamt ansvar 

(Feldman, 1993).  
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● Ett antal temperament och personlighetsfaktorer såsom impulsivitet, rastlöshet,  

aggressiv energi, egocentrisk, svårigheter med problemlösning och svag självkontroll.  

● Att det tidigare i familjen funnits kriminalitet med brist på tillsyn eller disciplin. 

● Låg strävan efter personlig utveckling, ekonomisk frihet och utbildning (Maguire, 2002). 

● Karaktären på bostadsområde och samhälle är en faktor som direkt eller indirekt kan 

förutsäga asocialt beteende genom att t.ex. påverka familj, kamrater, skola (Bergström, 2002).  

 

 

1.2 Hur faktorerna samverkar 
 

Samspelet mellan individen och omgivningen har studerats och när detta beskrivs av Walters 

(1992) talas det om en enkel och en högre nivå av samspel. Enkla samspel definieras som ett 

samspel mellan två faktorer. Om fler än två faktorer är inblandade kallar vi det komplicerade 

samspel.  

Det samspel som äger rum mellan barn och vårdnadshavare under de första uppväxtåren är 

ett enkelt samspel. När barnet börjar i förskolan eller kommer ut på lekplatsen bland kamrater 

ökar intrycken från andra håll och därmed förändras det enkla samspelet till ett komplicerat 

samspel. Vi kommer att undersöka samspelet inom tre områden: det fysiska, sociala och 

psykologiska (Bergström, 2002).  

 

1.2.1 Samspel inom det fysiska området 

Enkla samspel 

Samspelet mellan barnet och omgivningen handlar i tidiga år om att hantera och sortera 

sinnesintryck. Vi har att göra med faktorer som ärftlig aktivitetsnivå, temperament, 

vakenhetsgrad och hormonnivåer. Det har i olika studier visat sig att det finns skillnader 

mellan grupperna i vakenhetsgrad och inlärningsförmåga. 

Det handlar om vilken sinnesstimulans och vilket bemötande barnet får av föräldrarna. Studier 

har visat att barn som har haft ett svårhanterligt temperament och som kommer från en familj 

som inte har hanterat disciplinfrågor på ett konsekvent sätt uppvisar i högre grad kriminellt 

beteende som vuxen. Flera studier har visat tendenser till spänningssökande hos barn som 

senare har fått problem med kriminalitet. Bland annat visade en studie hur en grupp 

utagerande barn med tidiga beteendestörningar var mer intresserad av nya, istället för 
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upprepade sinnesintryck jämfört med en kontrollgrupp bestående av inåtvända barn. Den 

utagerande gruppen tröttnade fortare och ville istället att det skulle hända något ”nytt”. 

Orsakssamband mellan hög hormonnivå och spänningssökande har också konstaterats.  

Sammanfattningsvis talar fakta för att det finns skäl att anta att den tonåring som riskerar att 

utveckla kriminalitet, i högre grad än andra, söker efter sensation och spänning för att 

kompensera en lägre vakenhetsgrad (Bergström, 2002). 

 

Komplicerade samspel  

Den som i vuxen ålder fortfarande strävar efter starka sinnesintryck och spänning väljer 

kamrater utifrån dessa önskemål. Han lär sig också ett sätt att tänka som med tiden blir en 

vana och som blir självbelönande. Här finns grogrunden för det som senare kommer att 

benämnas kriminella tankemönster. Tendensen att söka spänning når sin topp under senare 

tonår, för att minska till en betydligt lägre nivå när vederbörande är mellan 30 och 40 år. 

Spänning är alltså en viktig drivkraft för unga kriminella men i mindre grad för vuxna. 

Gällande den omgivande miljön har flera faktorer studerats: skolsituationen, påverkan av 

tv/videovåld, kamratgruppens betydelse, drogmissbruk och klimatfaktorn, den sistnämnda 

faktorn avser sambandet mellan hög utomhustemperatur och brottslighet. Under tonåren 

avgörs vilken personlighet man utvecklar, om man blir inåtvänd eller utagerande. En rastlös 

tonåring som söker spänning och händelser för att tillfredställa sina behov kommer att bli än 

mer utagerande, han kommer i omgivningen att söka efter att ge utlopp för sina behov 

(Bergström, 2002). 

  

1.2.2 Samspel inom det sociala området 

Enkla samspel 

Inom det sociala området handlar det enkla samspelet om hur barnet lär sig att lita på någon 

utomstående, binda sig till och tycka om sina vårdnadshavare. I ett senare skede handlar det 

om hur tilliten till omvärlden byggs upp. Hur uppfattar barnet tillgivenhet? Vad betyder 

tillgivenhet för en vuxen person? Vad händer om barnet förlorar tilliten till vuxna? Hur mäter 

man tillgivenhet eller bindningen mellan barnet och föräldern? I de studier som gjorts kring 

relationen mellan barn och föräldrar har man koncentrerat sig på vissa beteenden som är 

utmärkande för en ”frisk” relation. Det man har observerat är leende, gråt vid separation, 

nyfikenhet och reaktionsmönster i samband med främmande och okända situationer. Några 

exakta resultat som ger säkra och entydiga svar har varit svåra att få. Man är ganska överens 

om att banden mellan barn föräldrar och tillgivenhet har en stor betydelse, men man är oense 



 14 

om detta band uppstår vid en speciell ålder eller om det är en pågående process under hela 

uppväxten.  

Det finns mängder av infallsvinklar och beteenden som studerats. Vad man har försökt få 

svar på är bl.a. vilket beteende från mamman som har lett fram till mer trygga barn. Man har 

funnit att mammor som är mer kärleksfulla, accepterande, uppmärksamma och positiva har 

större chans att hjälpa sitt barn till trygghet och stabilitet. Fysisk misshandel och misskötsel 

av barn har lett till att barnen blir osäkra och får svårt att känna tillit. Det finns tecken som 

tyder på att trygga barn kan hantera en skilsmässa, medan redan otrygga barn inte kan hantera 

sina känslor utan uppvisar ett gränslöst beteende och söker uppmärksamhet på ett utagerande 

vis, framförallt om skilsmässan skett under dramatiska former. Trygga barn blir, jämfört med 

otrygga barn, mer nyfikna, socialt kompetenta, självsäkra och samarbetsvilliga. Hur starkt 

samband det finns mellan dessa tidiga processer under barnets uppväxt och avvikande 

beteende som vuxen är oklart. Forskningsresultaten är motstridiga. Vad som är klart utsagt är 

att barn som inte känner tillit är mer impulsiva och aggressiva än andra barn. I en studie i 

Memphis 1967 kom man fram till att hem där pappan av olika skäl inte fanns kvar och där 

sonen hade dömt för våldsamma brott (våldtäkt, rån, mord) förekom en lägre nivå av 

kommunikation jämfört med familjer där sonen var inblandad i brott utan våld (inbrott) eller 

var helt brottsfri. Man pratade helt enkelt mindre med varandra i de familjer där sonen drogs 

till brottslighet med våldsinslag (Bergström, 2002). 

 

Komplicerade samspel 

När individen växer upp kan han också känna tillgivenhet för andra än sin närmaste 

omgivning. Han kan även känna tillgivenhet för samhället. En av de främsta teorierna inom 

kriminologin, Hirschis teori om social kontroll, utgår från antagandet att kriminalitet 

uppkommer om en persons band till samhället är svaga eller obefintliga. Det sociala band vi 

talar om är måttet på en persons förmåga att underkasta sig regler och andra människors 

auktoritet samt en förmåga att acceptera att man inte får göra vad som helst. De personliga 

variablerna som bidrar till samspelet är kön och tankemönster. Beträffande kön har det 

konstaterats att män är betydligt mer brottsbenägna än kvinnor. Risken för ett avvikande och 

eventuellt kriminellt liv ökar om man utvecklar ett alltmer självupptaget och självcentrerat 

beteende. Tonåringar som kan se bortom sig själva och sina nuvarande omständigheter har 

betydligt större förutsättningar att klara sig i livet. Ungdomar som inte har bra relationer till 

sina föräldrar ersätter det med kamratrelationer. Skolan spelar också stor roll, dvs. hur man 
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har det där. Elever som skolkar eller avbryter sin skolgång har en tendens att öka sitt 

kriminella beteende (Bergström, 2002).  

 

1.2.3 Samspel inom det psykologiska området 

Enkla samspel 

Det är viktigt att man som barn får en positiv självbild. Till en början handlar det om att få en 

kroppsuppfattning. Vid 1-2-årsåldern börjar ett barn få en uppfattning om sig själv som en 

egen person. En verklig kroppsuppfattning har inte utvecklats förrän i 3-4-årsåldern och som 

är en del i utvecklingen av individens självbild. Claude Steiner menar att föräldrarna bidrar till 

barnets självbild genom signaler (med kroppsspråk och ord) som förmedlar att han/hon är 

”dålig”, ”snäll”, ”dum”, ”intelligent” osv. Självkänsla och kriminalitet har ett samband, även 

om det ibland är komplext. Flera studier visar ett samband mellan låg självkänsla hos barn 

och framtida kriminalitet (Bergström, 2002).  

 

Komplicerade samspel 

När individen blir äldre skapar han/hon sig en egen identitet man experimenterar med olika 

roller. De personvariabler som då kommer i fokus är individens tankemönster, förmåga att 

uttrycka sig och grupptillhörighet. I olika studier har man funnit ett uttalat samband mellan 

dålig verbal förmåga och kriminalitet. Detta handikapp begränsar möjligheterna i skola och 

arbetsliv och skapar kanske en känsla av ”misslyckande”, vilket i sin tur skapar en negativ 

attityd och hopplöshet hos individen och en alltmer negativ självbild där negativa 

tankemönster ökar denna känsla. Vissa kriminella bidrar till självbilden genom att välja en 

negativ grupptillhörighet eller markerar sin tillhörighet med rakat hår, tatueringar m.m. 

Variablerna i omgivningen handlar om kamrater, skola, tillgänglighet till droger och 

arbetslöshet. Kamratgruppers inflytande kan bidra till en negativ självbild liksom brist på 

föräldraengagemang. Arbetslöshet bör också framhållas i detta sammanhang. Även om det 

inte finns något starkt samband mellan arbetslöshet och kriminalitet, bidrar arbetslöshet till en 

kriminell utveckling för de ungdomar som också har andra riskfaktorer med sig i bagaget 

(Bergström, 2002).  
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1.3 Personlighetsteori 
 

Det freudianska synsättet på mänskligt beteende har sitt ursprung i behandling av patienter. På 

samma sätt vilar den psykoanalytiska förklaringen till brott, tungt på intervjuer med 

brottslingar. Freuds teori gäller i allmänhet och är även applicerad på brott, att allt mänskligt 

beteende är motiverat med underliggande orsaker till all handling. En förståelse av beteende, 

brottsligt eller ej, kräver en analys av individen. Varje element som hindrar ett barn från att 

utvecklas på ett hälsosamt sätt, vare sig det är psykiskt eller emotionellt, tenderar att skapa ett 

mönster av emotionell störning som är grunden för ett asocialt eller kriminellt beteende. 

Psykopatologin hos en ungdomsbrottsling och hos den icke brottsliga ungdomen är varierande 

på grund av att varje individ går igenom samma psykologiska utveckling, med den stora 

skillnaden att alla upplever det olika.  

Många psykoanalytiker menar att den kriminella handlingen tas till för att skapa psykisk 

balans, medan andra menar att brottsliga handlingar är en form av neuros, som ger uttryck i 

handling istället för psykologiska symtom. En tredje grupp anser att kriminalitet är ett 

substitut för uppskattning som inte tillgodoses av den egna familjen, ungdomen vänder sig då 

till ett kompisgäng för att få godkännande och bekräftelse (Feldman, 1993).  

Många kriminologer har beskrivit den kriminella utvecklingen som en ”karriär”, så gör 

även Walters och Gorski. Båda talar om fyra olika kriminella faser; förkriminell fas, tidig 

kriminell fas, avancerad kriminell fas och utbränd fas (dessa faser kommer att beskrivas 

närmare längre fram). Det finns forskning som talar för att man dessutom kan tala om tre 

olika vägar in i en kriminell karriär. De olika kriminologiska teorierna, liksom de olika 

psykologiska skolor, skiljer sig när det gäller synen på människans natur och vad som styr 

hennes utveckling (är vi goda, onda eller är vi en oskriven tavla vid födseln?). Det finns olika 

synsätt hur vår uppväxttid påverkar oss och hur vi utvecklas till vuxna människor. Det går att 

urskilja tre olika linjer och synsätt inom kriminologiska teorier: 

 

• Stadieteori 

• Uppgiftsteori 

• Utvecklingsteori 
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Den stadieteoretiska linjen ingår till exempel i psykoanalysen, med innebörden att 

människans utveckling sker i olika stadier eller steg. Varje stadium har sina problem som ska 

lösas, gör man inte det blir problemen större senare i livet. Problem i vissa av dessa stadier 

anses spela en särskilt avgörande roll för utvecklandet av kriminalitet (Bergström, 2002). 

Uppgiftsteorin går ut på att en växande människa har olika uppgifter som han måste lösa, 

snarare än vissa stadier som vederbörande måste gå igenom. Carl Rogers teori kring 

självbilden är ett exempel på en sådan teoribildning där uppgiften är att forma sig en positiv 

och fungerande självbild. Teorin om social kontroll innehåller också idéer om uppgifter som 

en individ måste lösa för att kunna fungera, t.ex. uppgiften att anpassa sig till samhällets 

ordning och normer (Pervin, 2001). 

Utvecklingsteorin handlar om människans utveckling som ett flöde av händelser. Den är inte 

indelad i några stadier. Ett exempel är inlärningsteorin och stämplingsteorin, vilkas 

förklaringar till kriminalitet är oberoende när i livet de kriminella händelserna sker 

(Bergström, 2002).   

 

 

1.4 Teorier om kriminalitet 
1.4.1 Inlärningsteori 

 

Det finns de teorier som framhåller kriminalitet som ”inlärt” dvs. att den kriminelle lär sig 

kriminalitet av sina kriminella kamrater eller av sin familj. Om förutsättningen för kriminalitet 

(motiv, drivkrafter, attityder och värderingar) är större än förutsättningen att leva ett laglydigt 

liv, då blir individen kriminell enligt denna förklaringsmodell. Inlärningsteorins grundare, 

Sutherland, hävdar att olika typer av kriminalitet kan härledas till olika tidiga 

inlärningssituationer. Detta antagande har inte bekräftats när de testats i olika undersökningar. 

Det som däremot är belagt är att den som har kriminella kamrater under sin uppväxt löper 

större risk att själv fastna i kriminalitet. Svagheten i denna teori kan formuleras i ett antal 

frågeställningar; varför väljer den kriminella kamrater som förebilder när det finns andra som 

är bättre? Hur förklarar man kriminalitet hos individer som snarare har svårt för att ingå i 

någon grupp alls, än mindre lära av dem. Kan tendensen att följa kriminella kamrater snarare 

vara ett resultat av en orientering mot kriminalitet än en orsak? På mer teoretisk grund har 

Sutherland fått möta invändningen att han inte definierar sina begrepp och inte förklarar hur 

den inlärning han talar om går till (Bergström, 2002).  
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1.4.2 Målteorin 

 

Enligt målteorin är människor laglydiga redan från början och så länge det går. Den beskriver 

kriminalitet som ett beteende människor tar till om lagliga medel inte fungerar. Teorin kan ha 

sin realitet när det gäller att beskriva en annan typ av kriminalitet som kravaller och upplopp. 

I dessa kravaller ingår ofta kriminella men också många ”vanliga” medborgare som finner 

utlopp för besvikelse och modlöshet men som återgår till sitt vanliga liv när kravallerna är 

över. Deras korta brottslighet under kravallerna kan beskrivas som att de tar till olagliga 

metoder för att kompensera det som samhället inte ger dem på annat sätt (Maguire, 2004).  

 

1.4.3 Teorin om social kontroll 

 

Förgrundsgestalten för teorin om social kontroll är Hirschi som beskriver kriminalitet som ett 

misslyckande. Misslyckandet ligger i att familjen, skolan och kamraterna misslyckats med att 

skapa nödvändiga ”bindningar” till en annan människa. Dessa bindningar är, enligt Hirschi, 

nödvändiga för att individen ska lära sig hederlighet och laglydighet.  

I Hirschis teori finns fyra grundbegrepp: bindning (till föräldrar, lärare med flera), 

aktivitetsnivå (hur aktiv man är på fritiden) engagemang (i framtidsmål och i sammanhang 

som inte är förknippade med brott) och värderingar (hur mycket man omfattas av samhällets 

moraliska värderingar). Flera studier har genomförts för att se om dessa fyra faktorer spelar 

någon roll för en individs väg in i kriminalitet. Få studier har dock gjorts på vuxna. När det 

gäller ungdomsbrottslighet bekräftas teorin i stora drag, vilket kan tyckas självklart i vissa 

avseenden, den som i tonåren inte hyser kriminella värderingar löper mindre risk att bli 

kriminell. Däremot är det intressant att bindning till föräldrar spelar en roll - ungdomar med 

dålig föräldrarelation löper större risk än andra att bli kriminella. Teorin om social kontroll är 

tillämpbar i studier av personer som löper risk att begå narkotikabrott, men inte när det gäller 

egendomsbrott och våldsbrott. Trots att teorin om social kontroll i vissa avseenden har 

bekräftats är den också förbunden med svagheter: de flesta personer med ”dålig bindning” blir 

inte kriminella. Varför är det så? Hur uppstår bindning och hur bryts dem? Hur påverkar 

individuella faktorer benägenhet till brottslighet (till exempel intelligens, temperament, 

arvsanlag)? Dessa individuella inslag i utvecklingen av en kriminell karriär saknas som 

faktorer i detta teoretiska synsätt (Bergström, 2002). 
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1.4.4 Stämplingsteorin 

 

Stämplingsteorin har haft förespråkare både i Sverige och i USA. Kort uttryckt innebär den att 

etiketten ”kriminell” är självuppfyllande. Individens självbild förändras och hans sociala 

möjligheter krymps. En kriminell karriär kunde ha undvikits om etiketten kriminell aldrig 

använts. Enligt stämplingsteoretikern uppkommer problemet först då brottslingen upptäcks. 

Stämplingsteorin är inte alldeles felaktig. Det finns ett samband mellan tidig kontakt med 

kriminalvården och framtida kriminalitet samt att belägg för stämpling skadar i vissa 

sammanhang och i vissa samhällsklasser, men att det även finns forskning som visar att den 

ibland fungerar avskräckande. Den största svagheten i stämplingsteorin är att den inte 

förklarar brott som begicks före första gången man åker fast. Vissa unga kriminella har en 

lång kriminell karriär långt innan de blir ”stämplade”. Det finns många vuxna kriminella som 

inte haft, eller har haft mycket begränsad kontakt med rättsväsendet. För att beskriva och 

förklara deras kriminalitet kommer vi ingen vart med stämplingsteorin (Feldman, 1993). 

 

1.4.5 Containment teori 

 

Walter C. Reckless (1962) formulerade containment teori, eller beskyddelseteorin. Han 

menade att det existerade yttre och inre krafter som skyddar en individ från kriminalitet. De 

yttre faktorerna består av en nära relation till familjen men även andra grupper, vilket leder till 

en känsla av tillhörighet och identifiering, men även möjligheten att uppnå ansvar, status, 

gränssättning och ansvar. De inre krafterna består av en positiv självuppfattning, upplevelsen 

av hög moral och hög frustrationströskel. På samma sätt ansåg Reckless att det finns inre och 

yttre faktorer som drar en person till kriminalitet. Yttre faktorer är till exempel dåliga 

kamrater och massmedias påverkan, medan inre faktorer är aggression och känslor av 

underlägsenhet (Hauge, 2004). 

 

1.4.6 Spänningssökande 

 

Enligt Walters (1990) är kriminaliteten ett spänningssökande och ett tillstånd som liknar 

alkoholism, narkomani och spelberoende men frågan är om det utgör hela sanningen. 

Kriminologen Quay anser att hela förklaringen till den kriminelles beteende beror på hans 

”omåttliga behov av ökad eller förändrad stimulans”. Andra går inte lika långt som Quay, 
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men betonar starkt inslaget av spänningssökande och parallellen till drogmissbruk. Dit hör till 

exempel Gorski (1994) som kallar det ”okontrollerat asocialt spänningssökande”. 

Denna teori går att pröva, vilket är en fördel. Vissa studier har bekräftat delar av teorin, dvs. 

att vissa kriminella har en hög ”tröskel” innan de reagerar på vissa stimuli. Denna höga 

tröskel har ingenting med intelligens att göra, utan återspeglar en hög reaktionströskel. Det 

verkar som om dessa individer behöver ”mera” för att gå igång, vilket väl överrensstämmer 

med forskningsresultatet om den s.k. MAO-faktorn. Låg närvaro av enzymet MAO har 

samband med ett spänningssökande liv. Det behöver givetvis inte leda till kriminalitet. 

Bergsklättrare och Formel1-förare har hittat ett annat sätt att ge utlopp för sina behov. 

Innebörden av Quays teorier är bland annat att den kriminelle blir anpassad och är i behov av 

allt större effekter för att reagera. Andra studier ger skäl att tro att spänningssökandet är en 

viktig del av kriminalitet i unga år, men att denna drivkraft avtar med åren och att det behövs 

fler ingredienser för att förklara en kriminell livsstil. Sammanfattningsvis tycks teorin om 

stimulansjakt – spänningssökande fånga in vissa sanningar om kriminalitet, med de är inte 

heltäckande. Varför väljer vissa understimulerade barn kriminalitet medan andra löser 

problemet på annat sätt? Är det ärftligt låga stimuluströsklar vi talar om eller är de inlärda? 

Om de är inlärda, då behöver vi veta hur denna inlärning går till. Om de är ärftliga, behöver 

detta beläggas (Bergström, 2002).  

Olika psykologiska teorier belyser barnets ”egoistiska” tendenser (Piaget) eller annorlunda 

uttryckt, barnets drift att söka lustupplevelser (Freud). Ett visst mått av njutningslystnad finns 

inom oss alla. Vore det inte så skulle ingen röka cigaretter, ingen skulle frestas av en onyttig 

bakelse, ingen skulle impulshandla och ingen skulle ge utlopp för sexuell lust. Det finns 

psykologiska skolor som hävdar att självtillfredsställelse är vår enda drivkraft. Nils Bejerot 

var en stark företrädare för denna syn: 

 

”Utifrån givna förutsättningar försöker vi välja det livsmönster och de beteenden som 

intuitivt, ibland omsorgsfullt medvetet kalkylerat, förefaller ge den största 

behovsstillfredsställelsen. Vore det inte på detta sätt, utan att vi drevs i första hand att göra 

gott mot andra, borde vi exempelvis eftersträva att gifta oss med någon som ingen annan vill 

ha” (Bergström, 2002, s.203). 
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Tendensen att tillfredsställa oss själva kan gå så långt att vi gör det på andras bekostnad och 

därefter på egen bekostnad. Drogberoendet fungerar så – från nikotinist till heroinist. Samtliga 

av dessa droger ger oss njutning på kort sikt men lidande för oss själva och andra på lång sikt. 

Drogberoendet är ett exempel på behovet av omedelbar lusttillfredsställelse. Vad som 

särskiljer den kriminelle från en icke kriminell person är att njutningslystnaden ofta tar 

överhanden. Den socialt fungerande vuxna människan har lärt sig att skjuta upp 

behovstillfredsställelse till lämpliga tillfällen. Små barn har svårt för att skjuta upp 

behovstillfredsställelsen, de vill ha roligt eller njuta omedelbart. På denna punkt liknar den 

kriminelle ett litet barn, han är impulsiv, lustinriktad och njutningslysten. Han söker denna 

njutningslystnad även om priset är oerhört högt i form av smärtsamma konsekvenser och för 

omedelbar belöning riskerar han långa fängelsestraff. 

 

1.4.7 Attityder och värderingar som understödjer brottslighet 

 

Följande värderingar och attityder ökar risken för ett kriminellt beteende: 

 

• Tolerans för lagbrott 

• Ilska (kort stubin) 

• Tankemönster som rättfärdigar brott och normöverträdelser med egna fabricerade 

ursäkter och bortförklaringar 

• Asociala värderingar 

 

Tidigare brottslighet. En av de största riskerna för brottslighet är helt enkelt om vederbörande 

tidigare begått brott. Särskilt hög riskfaktor är det om personen ifråga har en obruten historia 

av brott som pågått under verkställigheten av straff för tidigare brott. 

Alkohol- och drogmissbruk. Det finns en koppling mellan bruk av sinnesförändrande droger 

och kriminalitet. Det finns t.ex. ett samband mellan alkohol och våldsbrott, även om man inte 

vet om det är ett uttryck för ett direkt samband eller huruvida de som är våldsbenägna också 

dricker mer. Det finns studier som tyder på att alkoholen är en del av orsaksfaktorerna vid 

vissa brott. Det kriminella beteendet kan ibland leda till drogmissbruk och drogberoendet till 

kriminalitet. Kriminaliteten kommer ofta först. I en studie av Walters och White (1987) hade 

de undersökta missbrukarna anhållits av polisen minst en gång innan de börjat använda droger 

(Bergström, 2002). 
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1.5 Kriminella tankemönster 
 

Alla människor som umgås eller arbetar nära kriminella personer känner snart igen vissa 

resonemang; ” Om jag inte gjorde det skulle någon annan göra det, alla snor ju, Svensson 

också, så varför skulle jag vara annorlunda”, ”jag var tvungen”, ”huvudsaken är att man inte 

stjäl av någon fattig” etc. Resonemangen är exempel på tankemönster som går igen. 

Yochelson och Samenow (1976-1986) gjorde en pionjärinsats på detta område. Genom sitt 

intervjuarbete med kriminella personer kunde de urskilja 52 ”tankefel”, dvs. ”irrationella” 

tankar som är ofta förekommande hos kriminella. Hur utvecklas sådana tankemönster? De 

flesta svar finner vi inom den kognitiva psykologin. Enkelt uttryckt kan man säga att de 

grundläggande livsvillkoren utgör själva ramarna och formar individens tankar och känslor. 

Individens tankemönster påverkas också av alla influenser, konflikter och problemlösningar 

som denne tvingas göra och på så sätt utkristalliserar sig olika tankemodeller och 

tankemönster.  

En del individer utvecklar ett paniktänkande, dvs. de ser negativt på det mesta och tar ut 

nederlag i förskott. Andra individer utvecklar självupptagenhet och ser sig själva som 

universums medelpunkt. Vissa utvecklar tankemönster där de betraktar sig själva som mindre 

värda och ber nästan om ursäkt för sin blotta existens. Det finns många mer eller mindre sjuka 

tankemönster som vi alla bär på. I tonåren avgörs hur vårt tänkande ska utvecklas. Under 

dessa år har individen drag av oansvarighet och behov av lusttillfredsställelse. Beroende på 

livsvillkor, vilka val man gör, eller hur det sociala umgänget ser ut utvecklas individerna i 

olika riktningar. I bästa fall mognar den enskilde individen, lär sig ta ansvar för sitt eget liv 

och visa hänsyn till andra människor. I sämsta fall finner den unga människan en lockelse i att 

fortsätta en kriminell karriär om denne redan tidigt ”belönats” eller ”fått bekräftelse” på sitt 

kriminella beteende, eller känner stark samhörighet med en kriminell grupp. Individen börjar 

långsamt utveckla ett tankemönster som bygger på irrationella tankar som för en utomstående 

kan uppfattas som ofattbara. Det finns dock en inneboende logik i detta tankemönster. Kan 

man som behandlare identifiera detta irrationella tankemönster som styr den kriminelles 

världsuppfattning i grunden och dennes tolkning av varje situation, finns det större möjlighet 

att förstå varför den kriminelle handlar som han gör.  

Yochelson och Samenows intervjuarbete baserades på s.k. ”tankefel” hos kriminella och 

som Walters ytterligare har bearbetat. Modellen kan fungera som ett arbetsredskap för att 

underlätta vår förståelse för den kriminelles tankevärld och för att identifiera möjliga punkter 



 23 

där vi kan sätta in psykologiskt behandlingsarbete. Vi kommer kortfattat att beskriva dessa 

tankefel nedan. 

 

1.5.1 Rättfärdigande  

 

Av de tankemönster som presenteras i modellen är ”rättfärdigande” den vanligaste 

förklaringen till varför man begår brott. Man rättfärdigar sitt brott genom att förklara sina 

olagliga handlingar: ”Man vet ju att Svensson skäl på jobbet, så varför skulle inte jag kunna ta 

för mig?” eller ”Om höjdarna skor sig kan väl jag också ta vad jag behöver?” Det är inte bara 

kriminella som rättfärdigar sina handlingar, det gör även ”vanliga” människor när de t.ex. 

skattefifflar eller jobbar svart. 

 

1.5.2 Avskärmning 

 

För att våga och kunna utföra vissa brott och för att dämpa ångesten, oron och rädslan 

använder många kriminella ett tankeknep som närmast kan liknas ”mental träning”. Syftet är 

att utestänga varningssignaler och förtränga rädslan för att kunna utföra brottet. En kriminell 

hade en annan benämning för ”avskärmning”, han sade sig bli som en ”spårvagn”. Ingenting 

kunde hindra honom från att begå brott. Snarare var det så att den som i det läget försökte 

ställa sig i vägen kunde råka illa ut. 

 

1.5.3 Utvaldhet 

 

Utvaldhet skulle även kunna kallas för ”berättigande”. Det handlar om en världsbild där den 

kriminelle tror att han är berättigad till att inkräkta på andras områden för att ta det han vill ha. 

Han använder tankemönstret för att döva ett dåligt samvete. Den kriminelle förväxlar ofta sina 

önskningar med sina behov. En ung kriminell pojke förklarade varför han en kall vinternatt 

rånade en man på hans rock mitt i natten; ”Jag frös ju”. 
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1.5.4 Makt/kontrollbehov 

 

Den kriminelle är ofta besatt av tanken att kunna kontrollera sin omgivning. Det bottnar ofta i 

dålig självkänsla. Han är vad vi kan kalla en ”skampersonlighet”. Skam kan beskrivas som en 

stark känsla av värdelöshet. Skuld däremot innefattar en insikt om att man har handlat orätt. 

Skamkänslan kan finnas som en del av personligheten redan före den kriminella karriären, 

och väl etablerad sitter den som en kräfta i personligheten. En skampersonlighet måste, för att 

kompensera bristen av inre kontroll, ha yttre kontroll över andra människor. 

Makt/kontrolltänkandet innehåller två motpoler: maktkänslan och nollstadiet. Man klarar allt 

eller känner en total känsla av värdelöshet. Känslan av skam är så smärtsam att den kriminelle 

lätt förtränger denna känsla och det är på intet sätt unikt för kriminella. Fängelsesituationen 

förstärker ofta känslan av skam och värdelöshet. Internen fråntas friheten, äter på order och 

arbetar på order. Hans cell undersöks, han väcks och han låses in på kvällen. Det enda sätt han 

känner till att hantera sina känslor på är att ännu starkare betona sin makt, sin position och att 

hävda sin ”rätt”. Hela fängelsekulturen handlar om att vinna och behålla positioner och rädda 

ansiktet. I en framgångsrik behandling på en anstalt borde ingå att internen, inom ramarna för 

fängelsestraffets natur, får behålla en värdighet, att han värnas om sin integritet och att han får 

hjälp med att hantera sin skamkänsla utan att ge sig in i en maktkamp. 

 

1.5.5 Sentimentalitet 

 

Sentimentalitet är spegelbilden av rättfärdigande. I rättfärdigandet hänvisar den kriminelle till 

andras överträdelser. I sentimentalitet hänvisar man istället till sina egna förtjänster. Många 

kriminella vill betona sina positiva sidor, verkliga eller inbillade, som en förmildrande 

omständighet eller som ett faktum som ger honom rätt att begå brott. Även avancerade 

brottslingar som massmördare tänker ibland i dessa banor. Ted Bundy och Charles Manson, 

två kända massmördare, har i olika uttalanden betonat hur hyggliga de var mot alla de 

människor som de inte tog livet av.  

Sentimentalitet är ett tankemönster som många alkoholister har. De försvinner in i 

alkoholdimman ett par dygn, försummar barn och förpliktelser, sedan återvänder de med 

blommor, choklad och saker till barnen samtidigt som dem ber om ursäkt. Det är allvarligt 

menat men är samtidigt en manipulation för att rättfärdiga en ny fylla.  
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1.5.6 Superoptimism 

 

Superoptimism är ett tankemönster som handlar om att brottslingen begår många brott han 

aldrig åker fast för. Superoptimism handlar bland annat om att den kriminelle förväxlar sina 

önskningar med verkligheten. Även om han i teorin inser att han förr eller senare åker fast, 

och att det då inte hjälper att han gjort många ouppklarade oupptäckta brott, intalar han sig 

ändå att han ska klara sig ”den här gången”. Han överskattar sin förmåga och ser inte hela 

verkligheten. Superoptimisten planerar alltid ”en sista stöt” innan han lägger av. Det är ett 

självbedrägeri på två plan: först intalar han sig att han inte åker fast denna sista gång. Sedan 

kommer problemet att det runt hörnet finns ett nytt fantastiskt brott som väntar på att bli 

begånget. Det är ungefär som för missbrukaren eller spelaren: ”Bara en sista gång” är alla 

beroendetillstånds startupprop för en ny omgång. 

 

1.5.7 Intellektuell lättja 

 

Inom detta tankemönster ryms flera vanliga kriminella tankebanor. Sammanfattningsvis 

handlar dessa tankebanor om att välja den lättaste utvägen. Det gäller att undvika smärta, få 

snabba belöningar och ta sig ur situationer så lätt som möjligt även om det kostar ännu mer 

senare. Exempel: den kriminelle försover sig när han ska besöka socialbyrån eller frivården. I 

stället för att ringa och meddela förhindret uteblir han. Det är enklast för stunden att stanna 

hemma. Till den intellektuella lättjan hör också alla fantastiska planer på att bli rik snabbt, till 

exempel genom att öppna egen firma utan att man har minsta förutsättningar för detta. 

 

1.5.8 Osammanhängande tankar 

 

Kärnan i detta tankemönster är den kriminelles oförmåga att hålla ut, resonera logiskt eller 

sätta upp realistiska mål för sig själv. En mer ovanlig variant är tankekedjor som studsar från 

en association till en annan och som är svåra att följa för en utomstående. Det saknas en röd 

tråd i hela resonemanget vilket kan vara förvirrande då han pratar mycket men får lite sagt. 

Några låter sig hela tiden styras av yttre intryck och måste kommentera allt som sker. För att 

förstå dem och få klart för sig vad deras beteende kan bero på bör vi studera en annan aspekt 

på ett osammanhängande tankemönster, som till skillnad från de ”fria associationerna” är 

mycket vanligt förekommande.  
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Ett sätt att hantera skulden är att förtränga brotten som begåtts och lättare fungera i 

vardagen. Man kan vara artig, trevlig och, som mördaren Ted Bundy berättade, känna skuld 

och ånger över småsaker. Det finns exempel på massmördare som engagerat sig djupt i en 

kattunges öde. Denna typ av brottsling delar upp sina handlingar, tankar och känslor i 

osammanhängande block. Betecknandet för ett osammanhängande tankemönster är 

oförmågan att se samband mellan olika händelser. Motgångar, bakslag och hinder ses ofta 

som en fientlig omvärlds omedvetna sabotage när det i själva verket mestadels handlar om 

rimliga konsekvenser av det egna kriminella beteendet (Bergström, 2002). 

 

 

1.6 En kriminell karriär i fyra faser 
Walters och Gorskis modell 

 

Alla indelningar av mänskligt liv och mänskliga processer är i viss mån slumpmässig. 

Ungefärliga åldrar anges i de olika faserna nedan men givetvis finns det många undantag där 

olika individer rör sig längs den kriminella vägen i en helt annan takt. De som börjar tidigare, 

redan i förskoleåldern, kan förmodas utveckla sin kriminella karriär snabbare än genomsnittet. 

Dessutom tyder forskning gjord av Loeber & Farrington (1998) på att negativa beteenden som 

grundläggs i barndomen oftare lever kvar i vuxen ålder. Garbarino (2000) resonerar om varför 

det är allvarligare med tidiga beteendestörningar: 

 

”För det första har ett dåligt beteende som grundläggs när man är liten längre tid på sig att 

befästas och rubba den normala utvecklingen. Det andra skälet till att beteendestörningar i den 

tidiga barndomen är en varningssignal är att om småbarn konsekvent uppför sig illa, beror det 

snarare på bakomliggande orsaker än på dåligt inflytande från kamrater” (Bergström, 2002, s. 

184).  

 

1.6.1 Den förkriminella fasen 

 

En stor grupp av barn och ungdomar begår några brott under uppväxttiden. Enligt BRÅ: s 

kriminalstatistik för år 2000 är 15-åringar den ålderskategori som registreras för flest brott i 

Sverige. Typiska ungdomsbrott är snatteri, stöld, inbrott, väskryckning och bilstöld. De allra 

yngsta brottslingarna brukar vara 8-10 år gamla. De antalsmässigt vanligaste brotten bland 
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ungdomar i åldern 15-20 år är olika typer av tillgreppsbrott, framförallt snatteri och stölder. 

Andra vanliga brott är misshandel, olovlig körning, skadegörelse och ringa narkotikabrott. De 

brott där ungdomar svarar för en stor andel av de lagförda är framför allt rån och tillgrepp av 

fortskaffningsmedel. År 2000 utgjorde 15-20-åringar 61 respektive 57 procent av samtliga 

personer som lagfördes för dessa brott. 

Med tanke på att så många ungdomar ”testar” olagliga handlingar är det en stor grupp som 

befinner sig i denna fas. Andelen ungdomar som åker fast för brott har minskat, att brotten 

ändå blir fler beror snarare på att ungdomskullarna är större. Det finns ”förkriminella 

beteenden” som inte är brott i vanlig mening, men som är lika tydliga varningssignaler på att 

den unge riskerar att gå vidare i mer avancerad brottslighet. Till de signalerna hör upprepat 

skolk, rymningar hemifrån, vandalism, anläggning av större eldsvådor och återkommande 

lögner. Bland alla de ungdomar som uppvisar några av dessa beteenden utvecklar några en 

mer avancerad kriminalitet. Några få av dem står för en stor del av ungdomsbrottsligheten. De 

allra flesta ungdomar avbryter sin kriminalitet i denna fas, långt innan det blivit ett stort 

problem. För de som utvecklar problem är drivkraften, förutom den underliggande rädslan för 

ansvar och vuxenliv, huvudsakligen spänningsmomentet som det centrala (Bergström, 2002).  

 

1.6.2 Tidig kriminell fas 

 

Tidig kriminell fas kallas den fas som inträder i 18-årsåldern och som pågår vanligen fram till 

25-årsålder. I denna fas ingår färre individer, eftersom några hoppar av den brottsliga banan 

eller försvinner ut ur bilden på grund av skador eller att de gått en för tidig död till mötes. I 

den tidiga fasen är dödligheten oproportionellt hög, brotten blir färre men allvarligare. Värdet 

av det stulna är högre och våldsbrotten allvarligare. Drivkraften är delvis fortfarande spänning 

men viktigare är pengar till droger och andra prylar. Den unge kriminelle har i denna fas 

kommit i kontakt med äldre likasinnade som är mer avancerade i sin kriminalitet och den  

unge har ibland skaffat sig förebilder bland äldre. Han börjar röra sig i avancerat kriminella 

kretsar och övertar deras världsbild och kultur. Samtidigt växer inom honom en negativ 

självbild som han förstärker med alltmer destruktivt beteende. Han vill skaffa sig en position 

inom den kriminella världen och begår brott även av den anledningen. Det är under den tidiga 

kriminella fasen som den unge lär sig den kriminelles sätt att tänka, lösa konflikter och 

kommunicera. (Bergström, 2002). 
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1.6.3 Avancerad kriminalitet 

 

Avancerad kriminalitet spänner vanligen över åldrarna 25-40 år. I denna fas är det få som 

frivilligt överger brottsligheten. Dels inbillar de sig att vinsterna är stora, dels har den 

kriminelle vid det här laget ägnat sig åt kriminaliteten. Det är en lika skrämmande tanke för de 

flesta kriminella att de skulle överge sin brottslighet som det skulle vara för en icke kriminell 

person att överge familj och arbete. Den grundläggande drivkraften är rädsla. Den är inte 

alltid uttalad och medveten men den finns där och handlar om en insikt att tiden går och att 

man spenderar alltmer tid bakom lås och bom. Om man lyckas bilda familj är den oftast 

sargad. Det händer att den kriminelle gör desperata försök att bryta kriminaliteten under 

denna period. Konsekvenserna av det kriminella livet hinner i fatt honom, man han har inga 

verktyg till hands för att fullständigt lämna brottsligheten. Vad han klarar av är möjligtvis att 

skapa sig brottsfria perioder. Däremellan kan brottsligheten bli desperat och klantig. 

Ett livsöde som utspelar sig i gränslandet mellan avancerad kriminalitet och utbrändhet (nästa 

fas) är en 38-årig kriminell. Under sin tid på häktet berättar han följande om sin situation den 

sista tiden: 

 

”Jag var så trött på att bli jagad av polisen och av alla inbrott så jag försökte övergå till att rota 

i soptunnor och panta tompavor. Det är rena förnedringen men jag orkade inte längre. Så går 

jag där på gatan, och för en gångs skull har jag allt jag behöver, tjack och en brud. Jag 

behövde inte begå några brott. Så går jag förbi en bil där jag får se att det ligger en plastpåse i 

förarsätet. Så jag måste in med armen där, larmet går och jag står där med en plastpåse med 

tre CD-skivor i handen. Så fick jag åtta månader till” (Bergström, 2002, s. 196). 

 

1.6.4 Utbrändhet 

 

Den sista fasen kännetecknas av utbrändhet. Den inträder oftast efter 40-årsåldern och 

sammanfaller med den icke kriminelles ”40-årskris”. Vart tog livet vägen? Vad är meningen 

med mitt liv? Det dyker upp känslor av hopplöshet och utbrändhet. Några äldre kriminella 

tröttnar och några är rädda för att sluta sitt liv i fängelse. De brott som den äldre kriminelle 

begår handlar ofta om häleri, småstölder och bedrägerier; han undviker ofta mer dramatiska 

brott. Samtidigt som han är desillusionerad och utan framtidshopp vet han inte så mycket om 

hur ett liv utan brott ser ut. När han tänker på framtiden ser han inget liv utan brott, men ser 
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inte heller någon ljus framtid i fortsatt brottslighet. Med tiden blir man alltmer utbränd och 

trött på brottsligheten. Det kanske inte alltid betyder att den utbrände kriminelle ”mognar” ut 

ur brottsligheten. Han behöver fortfarande hjälp att bli fri från sitt kriminella tänkande 

(Bergström, 2002) 

 

 

1.7 Alkohol, narkotika och brott 
 

Narkotikamissbrukare figurerar mest kring dem som blir arresterade för stöld, misshandel och 

inbrott. När missbrukaren behöver pengar till sina droger, behöver han det fort, det finns 

ingen tid att planera vare sig brott eller flyktväg, de tar onödigt stora risker. Studier av Kaplan 

(1983) gjorda på missbrukare visar att de flesta begår brott innan de är beroende av sin drog, 

och många fortsätter begå brott även om de blivit fria från sitt missbruk.  

 Även om det inte finns en klar psykologisk länk mellan alkohol och aggression, fungerar 

alkohol som en utlösare att bete sig aggressivt. Alkohol är direkt kopplat till våldsamma brott 

och det ökar hjälplösheten hos potentiella offer. Studier i laboratorier pekar på en komplex 

relation mellan alkohol nivå, förväntningar av effekten av alkohol och personlighets variabler. 

Taylor och Gammon (1975) fann att en stor dos alkohol ökade aggressiviteten, men en liten 

dos minskade den. Det är förväntningen av alkohol som resulterar i ett aggressivt beteende, 

men det är inte troligt att reagera aggressivt om det inte redan finns i personligheten 

(Feldman, 1993). 

 Hur mycket människor dricker, hur de beter sig när de dricker, hur ofta de begår brott och 

kontrollen över både alkohol och brott varierar beroende på kultur. Människor lär sig dricka 

alkohol och följer de mönster som existerar i den grupp de tillhör, men personlighet och 

attityd spelar också in. I relationen mellan alkohol och våldsamt beteende har McMurran 

(2002) funnit bevis för olika faktorer som bidrar till mönstret med aggression, alkohol och 

oprovocerat våld. Svårhanterligt temperament i barndomen, impulsiv och rastlös, avsaknad av 

vägledning, acceptans av alkohol i tidig ålder och låg eller ingen koppling alls till skolan. 

(Maguire, 2004)    
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2. Syfte 

Vad är det som driver en människa tillbaka till kriminalitet? Varför är det en del kriminella 

som ständigt misslyckas när de är så nära att klara sig? Just när allt verkar ordna upp sig och 

omgivningen vågar börja hoppas, återfaller de i brott eller drogberoende. Hur kan man förstå 

dessa personer? Hur tänker den kriminella och varför handlar han som han gör?  Detta är 

frågeställningar som vi kommer att diskutera med syfte att få en förståelse för hur människor 

som hamnar i kriminalitet upplever sin situation. 

3. Metod 
 
För att förstå den situation som individen befinner sig i har vi försökt se världen utifrån 

dennes perspektiv. Genom att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt grundas vårt arbete på 

intervjuer med syfte att få en närhet och bättre insikt för att kunna återge individens 

upplevelser på ett så beskrivande sätt som möjligt. Med återkoppling till presenterade teorier, 

vill vi lyfta fram eventuella mönster från respektive deltagares berättelser.    

 

3.1 Procedur 
 

Med kriminalvårdens samtycke fick vi klartecken att genomföra intervjuerna på anstalten i 

Karlskrona. Med respektive intervjupersons samtycke spelade vi in samtalen på band, vilket 

underlättade vårt arbete då vi istället för att anteckna allt kunde fokusera på intervjun och dess 

upplägg. Vi informerade även internerna om deras anonymitet samt att de kunde avbryta 

intervjun när de ville. Bandinspelningarna och utskrifterna raderades omgående efter 

genomförd analys, detta för att skydda internernas identitet. 

Att vara två personer som intervjuar en informant kan vara problematiskt på så sätt att 

denne kan känna ett visst underläge (Kvale, 1997). Båda var dock närvarande vid 

intervjutillfällena som ägde rum i anstaltens besökslägenhet, detta för att erhålla en 

helhetsupplevelse av respektive intervju. En av oss hade en mer framträdande roll vid 

intervjutillfället, vem som intog respektive position bestämdes inte på förhand utan uppstod 

naturligt.  
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Efter avslutade intervjuer transkriberade vi materialet och kodningen påbörjades. 

Intervjuerna lästes på skilda håll varefter vi bytte för att jämföra respektive kodning. 

Materialet delades upp enligt kategorierna på frågeguiden (se bilaga 1) varav olika mönster  

kodades ur varje individs berättelse. Utifrån de mönster vi fann, sökte vi möjliga förklaringar i 

olika teoriinriktningar. Kategorierna delades senare in i tre benämningar som vi valde att 

rubricera: prolog, klimax och katastrof. 

 

3.2 Material 
 

Vi utformade en frågeguide där vi valde olika rubriker med underliggande frågor såsom 

bakgrund, där vi belyser intervjupersonens barndom och uppväxttid vilket även innefattar 

skoltiden. Fängelsetiden tar upp den kriminelle banan och upplevelser kring brottsliga 

handlingar. ”Tiden ute” beskriver den kriminelles syn på samhället och vilka förutsättningar 

denne har till ett icke- kriminellt liv. Återfallet speglar den kriminelles upprepade vistelse 

inom fängelsemurarna. Kategorin ”familj idag” syftar till det sociala nätverk den kriminelle 

har tillgång till. Syftet med frågeguiden var att vi skulle få en djupare förståelse och en 

helhetsbild av den kriminelles upplevelser vad gäller den brottsliga banan och anledningen 

till den.  

 

3.3 Deltagare  
 

Internerna informerades om intervjuerna och dess syfte genom avdelningens samordnare. 

Urvalet till intervjuerna gjordes på en av anstaltens avdelningar varav fyra av internerna 

anmälde sig frivilligt. Via brev skickade vi ytterliggare information där vi klargjorde att det 

var deras individuella livsberättelser vi var intresserade av, vilket gav deltagarna möjlighet att 

förbereda sig ytterliggare. Samtliga intervjupersoner var män i varierande åldrar som alla 

återfallit i brott, vi tog dock ingen hänsyn till vilken typ av brottsliga gärningar de begått.  
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3.4 Metoddiskussion 
 

Kvalitativa metoder har sin styrka i att de visar en helhetsbild som möjliggör en ökad 

förståelse för sociala processer och sammanhang. Den närkontakt sådana 

undersökningsmetoder skapar i förhållande till det som ska undersökas öppnar också för en 

bättre uppfattning av den enskildes livssituation. Vi har intresserat oss för det säregna, det 

unika eller det eventuellt avvikande, sammanhang och strukturer, beskrivning och förståelse. 

 Till skillnad från kvantitativ metod har reliabiliteten inte samma centrala plats i de 

kvalitativa metoderna. Syftet med kvalitativa studier är först och främst att man ska få en 

bättre förståelse av vissa faktorer och då kommer inte den statistiska representativiteten i 

fokus. Det är praktiskt omöjligt (Holme, Solvang, 1997) att förena detta med ett djupgående 

studium av personens upplevelser och medvetenhet av sig själv. Problemet att få giltig 

information är inte helt problemfritt. Vår upplevelse av situationen kan vara felaktig, signaler 

som informanten uttrycker kan missuppfattas och det är svårt att veta vilken information som 

är giltig.  

Den närhet som uppstår mellan forskare och intervjuperson kan i sig själv utgöra ett 

problem genom att skapa bestämda förväntningar. Intervjupersonen kan bete sig på ett sätt 

som de tror att forskaren förväntar sig, därmed kanske de inte beter sig som de annars skulle 

ha gjort. Vi var medvetna om att en sådan situation kunde uppstå.  

 I en intervjusituation kan intervjupersonen själv bidra till att kontrollera pålitligheten i 

den information som samlats in. Däremot är det svårt att återskapa den sociala process som en 

sådan undersökning innebär, men genom ett samspel mellan forskare och intervjuperson kan 

det växa fram en bättre, djupare och mer nyanserad uppfattning av det som studeras.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

4. Resultat  
 
Vid presentation av resultatet sker vår diskussion utifrån de teorier som behandlats under 

rubriken bakgrund. Vi har valt att lägga upp resultatet, då vi utgår från vår frågeguide, under 

tre rubriker; prolog, klimax och katastrof.  

”Prolog” står för individens uppväxtförhållande och skoltid. ”Klimax” beskriver individens 

tonårstid och vägen in i vuxenlivet, kriminaliteten samt en upptrappning av brottsligheten och 

dess konsekvenser. ”Katastrof” beskriver den kriminellas väg in i en återvändsgränd som 

präglas av grövre kriminalitet, återfall och en viss uppgivenhet.  

 Vi har gjort ett sammandrag av svaren för varje rubrik med hjälp av citat där vi belyser de 

svar som varit genomgående för samtliga intervjupersoner. 

 

4.1 Prolog 
       Fyra interners olika upplevelser av uppväxt och skoltid  
 

Enligt Garbarino (2000) bygger anknytning på en positiv samhörighet mellan barnet och 

föräldrarna. En frånvaro av denna anknytning kan resultera i ett vaksamt och tillbakadraget 

barn. Psykologen Alan Stroufe menar att alla barn som har ett otryggt anknytningsmönster 

inte får beteendestörning eller blir utagerande, men ett barn som har extremt stora 

beteendeproblem har vanligen haft ett undvikande eller avvisande anknytningsmönster.  

 På frågan om hur intervjupersonerna upplevde sin anknytningsrelation till föräldrarna, men 

även föräldrarnas relation till varandra, kunde följande beskrivas: 

 

”Morsan hade ju alla oss sex, vi va ju sex barn, så det blev lite hafsigt liksom. 

Sen flyttade en del ut men det tog ju ett tag, så det blev ju att man gjorde precis 

som man tyckte och tänkte själv.”    

 

”Mina föräldrars relation till varandra var inte alls bra, han misshandlade 

mamma, hon var väldigt kuvad.” 

 

”Mamma led alla helvetes kval. Ibland när jag skulle komma och hälsa på fick 

jag kolla upp att farsan jobbade. Jag fick smita hem under tiden och krama om 

mamma, tala om att jag lever.” 
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En positiv anknytning är dock, menar Garbarino, ingen garanti att barnet blir immunt mot 

senare motgångar, men får en god start: 

 

”Jag har en ganska vanlig familj, växte upp under bra förhållanden.  

                         En Svensson kan man säga […] Min pappa och jag har ett bra förhållande, 

                    men vi pratar inte så mycket.  

                    Vi har aldrig tyckt illa om varandra eller nåt sånt        

                    Jag har världens bästa mamma, det är den person jag ser upp till mest. 

     Hon är lite för snäll kanske.” 

 

Garbarino (2000) menar att frånvarande fäder ökar risken för att unga pojkar ska bete sig 

asocialt. Sambandet förklaras av att det finns två aspekter av att leva utan en far. För det första 

löper faderlösa barn större risk att växa upp i områden med knappa sociala resurser och har 

därför svårare att bli framgångsrika. För det andra är sannolikheten stor att faderlösa pojkar 

saknar manliga förebilder: 

 

”Jag har haft rätt så dålig kontakt med pappa när jag var liten,  

  han tog väl inte riktigt sitt ansvar...” 

 

Risken att de söker förebilder på annat håll är stor: 

 

”Min bror var min ögonsten, det han gjorde, det gjorde jag,  

det tyckte man var fränt. Han gjorde inbrott och körde bil.”  

 

”Jag har sett upp till min bror, men inte nu längre, det var mer när jag 

var yngre. Det har gått lite för honom som det gått för mig. Han sitter 

inne nu.” 

 

Snyder och Patterson (1987) fann fyra faktorer som antas öka risken för kriminalitet bland 

ungdomar; föräldrarnas kontroll, vilken typ av disciplin, negativt föräldraskap och 

problemlösning. När disciplinen beskrivs som slapp, försummad, inkonsekvent, överdriver 

hård och straffande kan aggression och kriminalitet hos ungdomar förutses.  

 En av intervjupersonerna beskrev faderns uppfostringsmetoder på följande sätt:  
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”Hittade mina syskon på något bus försvarade jag dem och tog på mig det, man fick så 

mycket stryk med både livrem och knogar […] Han började se allt djupare ner i flaskan. Barn 

hittar på bus, inte ska man slå halvt ihjäl en unge för det. Men så var det. Jag var helt blå och 

gul i ansiktet och ryggen, det var efter att han slagit mig med livrem […] Rädslan har suttit i 

jättemånga år. Samtidigt som det växer fram ett sådant oerhört grymt hat mot min far. Jag 

känner mig så sviken av honom.” 

 

En annan intervjuperson upplevde det så här: 

 

”Jag gjorde som jag ville, det var inga krav eller så.” 

 

”Man var en obstinat jävel och anti till allting.” 

 

Sarnecki menar att brottslighet inte beror på familjen. Familjen är bara en av många variabler 

och brottslighet finns även i familjer som inte uppvisar någon slapp eller lynnig uppfostran av 

sina barn.  

 

”Jag har alltid haft en bra relation till min familj, 

 de har stått ut i alla år och stöttat mig.  

De har aldrig fattat vad jag håller på med, de vill att jag ska sluta hela 

tiden.” 

 

Enligt psykologerna Erickson, Egeland och Pianta är det misshandlade barnet mindre 

samarbetsvilligt än barn som inte har fått hårda bestraffningar av sina föräldrar. Barnets ovilja 

att samarbeta och likgiltighet för föräldrarnas direktiv uppstår som en reaktion på 

övergreppet: 

 

”Jag var på rymmen hela tiden, jag ville inte ha stryk. Under utredning om varför jag rymde 

hemifrån ville jag inte krypa till korset och säga någonting, jag var rädd för farsan ju, så det 

kom aldrig fram.” 

   

Kamratgrupper och skola, menar Ekbom, Engström och Göransson (2004) har stor betydelse 

för barnets självvärdering och fortsatta utveckling: 
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”Jag hade inga vänner och har fortfarande inga, inte som man kan kalla vänner. Inte i den 

världen vi lever i…” 

”Jag umgicks inte så mycket med mina klasskamrater, de retade mig för att jag hade svårt att 

läsa och skriva.” 

 

”Jag började umgås med min brors kompisar, då blev det mycket kriminalitet.”  

 

Hårda och stränga föräldrar som fokuserar på barnets negativa beteende och ignorerar det 

positiva, uppmuntrar ofrivilligt aggressivitet. Det finns även teorier, till exempel 

inlärningsteorin, som framhåller kriminalitet som inlärt av sina kamrater eller familj. 

Sutherland hävdar att olika typer av kriminalitet kan härledas till olika tidiga 

inlärningssituationer.  

Hirschi och teorin om social kontroll beskriver kriminalitet som ett misslyckande, som 

ligger i att familjen, skolan och kamraterna misslyckats med att skapa nödvändiga bindningar 

till en annan människa. Dessa bindningar är enligt Hirschi nödvändiga för att individen ska 

lära sig hederlighet och laglydighet: 

 

”När jag blev mobbad och kom hem och grät efter att fått stryk av åttonde och nionde 

klassare, sa farsan: kom inte här och lipa. Han tog med mig ner på gården, tog en sten och 

kramade den och sa att jag skulle boxa dem på näsan istället. Det tyckte farsan var bra, det 

slutade med att varannan elev sprang omkring med näsblod. Då skulle man leva upp till det 

sen, det blev helt fel…” 

 

Bergström menar att många kriminella har haft problem i skolan och ofta inte slutfört 

grundskolan med fullständiga betyg. Det finns tydliga samband mellan skolrelaterade faktorer 

och kriminalitet, främst vad gäller skolk, avbruten skolgång, avhopp från skolan,  

låg prestation och ointresse för framtiden: 

 

”Jag har bara haft dåliga erfarenheter från skoltiden, blev ivägskickad och fick undervisning 

av en lärare hemma istället.” 

 

”Rektorn på skolan började anklaga mig för en massa saker, då fick han stryk istället, sen 

sket jag i skolan.” 
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4.2 Klimax 
       Fyra interners olika upplevelser om tonårstiden och vägen in i kriminalitet.  
 
Massmedierna tecknar ofta bilden av våld, vandalisering och drogmissbruk bland ungdomar. 

Men verkligheten är inte entydig. De flesta ungdomar begår brott någon gång, men få åker 

fast. Ännu färre åker fast många gånger och för många brott. Ju mer problematisk bakgrund 

man har, desto större är risken att bli upptäckt. Enligt Walters och Gorski brukar de allra 

yngsta brottslingarna vara mellan 8 och 10 år gamla. De typiska ungdomsbrotten är snatteri, 

stöld, inbrott och bilstöld. 

 Vi bad intervjupersonerna berätta om första gången de begick brott: 

 

”Den första olovliga körningen jag åkte dit på var när jag var 12 år […] Jag började ju med 

inbrott, bilstölder och sånt där liksom. Sen började jag supa mycket, jag söp varje dag. 

Gjorde inbrott och körde bil på fyllan, spelade tuff, trodde man då i alla fall. Sen började jag 

röka lite hasch och så började man med amfetamin och sen sprutor.” 

 

”Brotten började redan på skoltiden. Jag skolkade och åkte dit när vi snattade choklad och 

sånt […] Jag tänkte aldrig på att åka fast, då hade man ju inte vågat, även om det upprepade 

sig gång på gång.”  

 

”När man var tretton, fjorton, det var väl då man ville vara häftig. Det blev några 

misshandlar jag åkte dit på […] När jag drack blev det alltid bråk, jag vet inte varför, det vet 

jag inte än idag.” 

 

Walters och Gorski talar om att i 18 års ålder blir brotten färre men allvarligare. Individen lär 

sig den kriminelles sätt att tänka, lösa konflikter och kommunicera, de skapar helt enkelt en 

kriminell identitet: 

 

”Vi festade till det en gång, jag var 18 år och vi hade några ovänner 

som vi åkte och hälsade på. På en fest slog vi en kille ganska mycket. 

Vi höll på att slå ihjäl han helt enkelt. Först fick jag omkull honom, 

sen hoppade två andra killar han på huvudet så han var helt 

avsvimmad och vi fortsatte ändå liksom.” 
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”Jag började ta droger när jag var 18, jag blir snäll, men kriminell, jag går bara runt och 

tänker på brott hela tiden. Det kostar ju en massa pengar. Så antingen måste man sälja eller 

måste man sno grejer. Sen blir man ju psykotisk av de grejerna. Fastnar man på en grej, att 

man ska bryta villor, så gör man det hela tiden, tills man åker dit. Man blir intensiv i huvudet, 

ofta blir det kriminellt till sist, det är då man åker dit. För man blir så klumpig och bryr sig 

inte.” 

 

”Varje människa kan något, någon som man är bäst på.  

Nu menar inte jag att jag är bäst på att knarka… det där tillhör mitt liv, en 

identitet.” 

 

Efter många år i kriminalitet är det få som frivilligt överger brottsligheten. Walters och Gorski 

menar att det är lika osannolikt för den kriminelle att överge brottsligheten, som det är för en 

icke- kriminell person att överge sin familj. 

 På frågan om intervjupersonerna skulle få möjlighet att leva ett annat liv, svarade de: 

 

”Om jag inte hade missbrukat hade jag kanske varit, som många förutsåg, 

elitidrottare, haft familj, villa hela jävla förorten, vilket tråkigt liv. 

    Visst, men det är inget som jag vill ha.” 

 

Äldre kriminella ser oftast inte ljust på ett fortsatt liv i brottsligheten, denna känsla inträder 

oftast efter 40- års ålder. Det dyker upp känslor av hopplöshet och utbrändhet och de undviker 

alltmer dramatiska brott: 

 

”Jag la ner inbrotten för att jag var spyfärdig, less på det. 

 Ständiga oron, kommer de att ta mig? Lämnade jag kvar några fingeravtryck?    

Hade jag handskar på mig? Jag sitter inte här för att jag begått en massa brott, 

jag sitter här för att jag inte har körkort. Det andra har jag lagt ner, jag har 

lämnat kofoten på hyllan.”  

 

Olika samband mellan droger, alkohol och kriminalitet anser Feldman (1993) att det finns. 

Det finns dels brott som är direkt kopplade till drogen, som narkotikabrott, dels brott som 

begås under påverkan av droger, som rattfylleri och vissa våldsbrott. Det begås också många 
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brott för att skaffa pengar till droger, till exempel stöld. Alkoholen påverkar en stor del av 

brottsligheten och många brott begås under alkoholrus. Alkohol tycks ha större betydelse som 

utlösande faktor vid tillfällig kriminalitet än vid planerad brottslighet: 

 

”Med droger i kroppen blir jag känslokall.  

 Jag har varit hemma hos folk som är skyldig en pengar och då har de bönat och  

bett att man inte ska röra dem, men så slår man ner dem så in i helvete.”  

 

”Det där med missbruk och brott går ju hand i hand. Det är ju så, vill man köpa amfetamin 

får man fixa fram pengar. Många gånger är det tillfället som gör tjuven […] När jag 

hamnade i fängelse första gången hade jag redan fem år på ungdomsvårdskola och några år 

på pojkhem och barnpsyk bakom mig. Så man var väl näst intill utbildad och klar.” 

 

”De här brotten tyckte man var häftigt och fränt.  

Ända upp till 18 tyckte jag det var skithäftigt. Sen när jag drack sprit så blev  

jag mer och mer aggressiv, så jag har suttit för mycket misshandel.  

Såna som reta mig i skolan och som jag har träffat ute på fyllan de har fått vad 

de har tålt, så är det. Det gror i huvudet, det kan vara någon som sa något för 

10 - 15 år sedan, sen när jag blir full, skiter jag i allt.” 

 

Enligt Maguire (2004) lär sig människor dricka alkohol och följer de mönster som existerar i 

den grupp de tillhör. Tillsammans med de förväntade effekterna av att dricka alkohol ökar 

riskerna att bli aggressiv: 

 

”Jag är en lugn när jag inte dricker, men när jag dricker sprit blir det alltid 

oprovocerade misshandlar […] Det har med sällskapet att göra, vilka man 

dricker tillsammans med. När jag festade med dem som gick i skolan, inte mina 

gamla kompisar, gick det rätt så bra […] Med mina gamla kompisar hetsade vi 

varandra.” 

  

Kriminaliteten är ett spänningssökande, kriminologen Quay anser att hela förklaringen till den 

kriminelles beteende beror på hans ”omättliga behov av ökad eller förändrad stimulans”. 

Studier av Gorski ger skäl att tro att spänningssökandet är en viktig del av kriminalitet i unga 
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år, men att denna drivkraft avtar med åren och att det behövs fler ingredienser för att förklara 

en kriminell livsstil: 

 

”Det är en spänning. En katt och råtta lek med polisen, komma undan […] 

samtidigt är det jakten på pengar, att göra lyftet. Det är en kick och just sen 

efteråt… pust, ja jag klarade det”. 

 

4.3 Katastrof 
      Fyra interners olika  upplevelser och tankar om fängelsetiden och återfall i brott 
 
Hur formas den kriminelles tankar och känslor? Hur går deras tankebanor innan de begår sitt 

brott och hur resonerar de kring konsekvenserna som följer? 

 Yochelseon och Samanow gjorde intervjuer med kriminella personer och kunde med hjälp 

av dessa urskilja så kallade tankefel, såsom irrationella tankar som är ofta förekommande hos 

kriminella. Hur utvecklas sådana tankemönster? Rättfärdigande är den vanligaste förklaringen 

till varför man begår brott: 

  

”Jag har talat om för både polis och tingsrätt att det är mycket bättre att de 

ger mig ett körkort, de skulle döma mig till att ta körkort.  

                       Hade jag haft det, hade jag lagt ner alltihop direkt.” 

 

”Varje gång jag har amfetamin på mig så vet jag ju vad jag gör och att det är 

olagligt men jag tänker inte på det, för jag lever med det. Jag sitter ju bara för 

amfetamin och olovliga körningar…”  

 

”Jag sitter inte här för att jag har begått en massa brott, jag sitter här för att 

jag inte har körkort. För mig är olovliga körningar detsamma som att gå mot 

röd gubbe.” 

 

”Jag sitter ju bara för skitgrejer, narkotika och olovliga körningar, jag har 

slutat med inbrott och sånt för tio år sen…” 

 

För att våga och kunna utföra vissa brott och för att dämpa ångest, förtränger de rädslan: 
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”Livet jag har levt har gjort att jag inte drar mig för någonting, jag tar ingen skit.” 

 

”När man begår ett brott tänker man inte på vad som händer eller någonting. 

 Man tänker inte på att man skadar någon annan heller. Jag kände ingen ångest när jag 

vaknade upp på häktet.” 

 

För att klara fängelsesituationen och hantera sina känslor måste den kriminelle betona sin 

makt, sin position och att hävda sin rätt: 

 

”Det är så här när man kommer in på ett fängelse, jag låter aldrig någon göra mig kuvad, jag 

tar mig i försvarsställning direkt, jag backar inte en sekund. Den rollen måste man ju ha när 

man kliver in på fängelset. Det kan alltid hända någonting för de är rätt så fula en del. Jag 

har sett folk som får stryk i duschen, folk som fått gafflar i sig, blivit huggna i ryggen med 

trubbiga knivar… tänk och bli huggen med en sån kniv som är så ovass…”  

 

Många kriminella vill betona sina positiva sidor som en förmildrande omständighet som ger 

honom rätt att begå brott: 

 

”Jag har aldrig tagit pengar från mina socialpengar och köpt droger för, 

utan det har min fru fått till mat, sen har jag stulit mina grejer. Så jag 

har aldrig tagit en krona av matkassan, eftersom hon har barn.  

Man får ju ha lite heder i kroppen.” 

 

Konsekvenserna av det kriminella livet hinner till slut ifatt den frihetsberövade, men han har 

inga verktyg till hands för att fullständigt lämna brottsligheten.  Enligt paragrafen (§4) i lag 

om kriminalvård i anstalt står det följande: 

 ”Kriminalvård i anstalt ska utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och 

skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I den utsträckning det kan ske utan att kravet 

på samhällsskydd eftersätter bör verksamheten från början inriktas på åtgärder som förbereder 

den intagne för tillvaron utanför anstalten. Frigivningen ska förberedas i god tid (Ekbom, 

Engström, Göransson, 2004. s. 149).” 

 Vilka förutsättningar har den frihetsberövade den dagen han kommer ut i samhället och hur 

har tiden i fängelse påverkat honom? 
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”Jag har muckat tio gånger med en plastpåse och gått in i min bil där jag bott de senaste     

sju åren. Jag försöker få hjälp med det, då kanske jag kan hitta mig själv.  

Jag vet fan knappt vad jag har för fritidsintressen, jag har försummat allt eftersom man 

lever för dagen. Man måste ju överleva och det tar all tid i världen.”  

 

”För mig är socialen som en stor jävla klump i magen.  

Jag går hellre och samlar PET- flaskor än att gå till soc… jag är så jävla   

besviken på samhället och socialen. Att man ska behöva må dåligt för att få 

sina rättigheter, tycker jag är jävligt fel… faktiskt.” 

 

”Det verkar som om samhället skiter i en fullständigt för… va bostadslös när 

man går ut ifrån en sån här trygghet och får alla dem intrycken som kommer, 

det är svårt att tackla dem utan att ta till droger.” 

 

Fängelsesituationen innebär att internen fråntas friheten, äter på order och arbetar på order. 

Hans cell undersöks, han väcks och han låses in på kvällen. Att vara frihetsberövad antog vi 

skulle vara ett straff och så avskräckande att individen undviker återfall. Så här beskriver 

internerna själva upplevelsen av sina fängelsevistelser: 

 

”Fängelse är inte avskräckande, kroppen får vila här.” 

 

”Det är ju inte så jävla roligt att sitta i fängelse, men det är inte så farligt heller, det är 

ingenting man blir rädd för, inte jag i alla fall. Jag är mer orolig när jag ska mucka, här inne 

har man en viss frihet, det är en trygghet, allting serverat på silverfat […] Jag var 17 år när 

jag satt i fängelse första gången, nu har jag suttit 26 gånger.” 

 

”Jag ser inget negativt med fängelse, det har räddat mitt liv många gånger 

[…] När jag tvingas åka in igen är det jättejobbigt, men jag tappar inte hela 

livet för det. Jag resonerar att jag inte gör mer än jag kan stå ut med, en 

månad eller två för olovliga körningar.” 

 

”Inlåsningen på kvällen är det bästa som finns, det är sjukt men sant. Första 

gången var det lite obehagligt, men nu ser jag fram emot det hela dagen.” 

 



 43 

5. Diskussion 

 
Det finns många teorier som alla ger olika förklaringar till varför en människa hamnar i 

kriminalitet. I vår studie presenteras berättelser av fyra interner som alla kommit olika långt i 

sin kriminella karriär. Deras respektive bakgrund har varit av varierande karaktär med 

familjeförhållanden och uppväxt som beskrivits som både bra och mindre bra. Det vi funnit 

gemensamt för de fyra intervjuade är att samtliga fick problem på ett eller annat sätt som litet 

barn. Samtliga hade en avsaknad relation till sina fäder och den manliga förebilden fanns 

tydligt hos äldre kriminella eller ett äldre syskon, oftast en bror som även denne befäst en 

kriminell läggning. Vårt resultat visar en koppling mellan vad våra intervjupersoner beskriver 

och ger stöd åt flertalet av de teorier vi presenterat. Ett exempel är inlärningsteorin vars 

grundare är Sutherland. Han hävdar att olika typer av kriminalitet kan härledas till olika tidiga 

inlärningssituationer. Även den som har kriminella kamrater under sin uppväxt, kan själv 

riskera att fastna i kriminalitet. Detta kunde vi hitta hos några av intervjupersonernas 

beskrivning av uppväxt och skoltid men vi kan även finna att avsaknad av kamrater under 

skoltiden, mobbing eller annat utanförskap bidragit till destruktiva och på sikt kriminella 

handlingar hos dessa.  

Hirschi´s teori om social kontroll beskriver kriminalitet som ett misslyckande på så sätt att 

familjen och skolan misslyckats med att skapa nödvändiga ”bindningar” till en annan 

människa. Han menar att dessa är nödvändiga för att individen ska lära sig hederlighet och 

laglydighet. Flera av intervjupersonerna beskriver negativa erfarenheter från lärare och 

rektorer och upplevde ett misslyckande på så sätt att inte passa in, att inte vara som andra. 

Samtliga av intervjupersonerna hade någon form av skriv eller lässvårigheter i skolan men 

upplevde inte att dem fick den hjälp dem behövde, något som Ekbom, Engström och 

Göransson påtalade har stor betydelse för barnets självvärdering och fortsatta utveckling. 

Detta i kombination med uppfostringsmetoder där inslag av misshandel funnits och där 

disciplinen varit inkonsekvent, överdrivet straffande eller slapp, kan aggression och 

kriminalitet hos ungdomar förutses. En av intervjupersonerna beskrev hur han blev mobbad i 

skolan men när han kom hem och grät och försökte få tröst av sin pappa, nonchalerade han 

pojkens förtvivlan, tog en sten som han slöt handen om och demonstrerade med knuten näve 

hur han istället kunde slå ner sina plågoandar. Detta är ett sätt att uppmuntra ofrivillig 

aggressivitet och kan kopplas tillbaka till både inlärningsteorin och teorin om social kontroll 

som vi tidigare nämnt. Sarnecki däremot menar att brottslighet inte enbart beror på familjen 
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utan är en av många variabler. En intervjuperson ansåg t e x att han alltid haft en bra relation 

till sin familj och menade även att kriminaliteten för hans egen del hade med sällskapet att 

göra. Sambandet mellan kriminalitet och umgänge visar att grupptryck kan vara en 

betydelsefull faktor för att utveckla kriminalitet. 

Den teori vi anser faller bort, är stämplingsteorin. Förutom att stämpling skadar i vissa 

sammanhang och i vissa samhällsklasser, finns det även forskning som visar att den ibland 

fungerar avskräckande. Utifrån vårt resultat resonerar samtliga intervjupersoner att fängelse 

inte är avskräckande utan i själva verket en plats där en viss trygghet råder, där kroppen får 

vila och mat blir serverad. Något som bör betonas är att teorin säger att den ibland fungerar 

avskräckande och det skulle därför vara av stort intresse att hitta definitionen avseende ibland. 

När, var och hur fungerar stämpling? Vilka slags personer fungerar den avskräckande på och 

vilka individer fungerar den inte på? Hur ser exempelvis deras respektive bakgrund och 

familjeförhållande ut, vilka sociala relationer finns och vilken ”bindning” har gjorts med vilka 

personer? Detta tycker vi är en intressant frågeställning med tanke på hur samhället på olika 

sätt utifrån denna delvis skulle kunna arbeta brottsförebyggande med ungdomar som är i 

riskzonen. Ytterligare diskuteras huruvida spänningssökande är en viktig del av kriminaliteten 

och vårt resultat stödjer även kriminologen Quays förklaringar till den kriminelles behov av 

ökad eller förändrad stimulans. Flera av våra intervjupersoner beskriver anledningen till att 

begå brott som en häftig grej, att det ger en slags kick efteråt när brottet har begåtts men att 

denna känsla försvinner med åren. Låga halter av enzymet MAO har diskuterats när det gäller 

kriminalitet och anses påverka individens sensationssökande. Quay bygger hela sin teori om 

kriminalitet på denna komponent men han framhåller även att den kriminelle i högre 

utsträckning tröttnar på återkommande händelseförlopp och snabbt söker nya intryck, inte för 

att den kriminelle behöver ”mer” stimulans än andra. Utifrån våra svar från 

intervjupersonerna upplever vi att det till en viss del även handlar om en slags rastlöshet hos 

den kriminelle, att det måste hända något nytt hela tiden. Spänningsökande verkar även vara 

en åldersrelaterad fråga eftersom äldre kriminella inte ser positivt på ett fortsatt liv i 

brottslighet. Med tiden dyker andra känslor upp, som hopplöshet och trötthet på ett liv i 

kriminalitet. En intressant frågeställning är om Mao-halten rent av kan förändras över tid? En 

fysiologisk och psykologisk jämförelse med en kriminell tonårings Mao-halt kontra 

spänningssökande av denne över tid, hade varit intressant att undersöka. 

 Enligt Walter och Gorskis modell, är den kriminella karriären indelad i fyra faser varav den 

sista fasen som brukar inträda i 40-årsåldern kallas utbrändhet. Trots detta är det få som 

frivilligt överger brottsligheten vilket stämmer väl med den äldsta av våra intervjupersoners 
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beskrivning. Samtidigt som den äldre kriminelle är utan framtidshopp vet han inte så mycket 

om hur ett liv utan brott ser ut och känner en rädsla över att sluta sitt liv i fängelset. En av de 

äldre intervjuade menade att varje människa gör det man är bäst på men att det också tillhör 

dennes liv, att en identitet har skapats. Enligt honom själv satt han inne bara för att han 

saknade körkort, med andra ord olovliga körningar.  

Genom intervjuer utformade Yochelseon och Samanow olika slags tankemönster hos dem 

kriminella. Den vanligaste förklaringen till varför man begår brott är rättfärdigande, något 

som vi även uppmärksammade under våra intervjuer. Många ansåg att anledningen till deras 

brott var berättigat på ett eller annat sätt. Resonemanget var att om inte olika saker hänt i 

deras liv, hade de heller inte varit kriminella. Någon tyckte att det skulle vara bättre om han 

blev dömd till att ta sitt körkort, då skulle han sluta vara kriminell.  

 

I vår undersökning och uppsats var inte resultatet i fokus, istället efterlyste vi en ökad 

förståelse. Vi ansåg att intervjuer var den enda tänkbara metod att använda, då vi sökte en 

närhet till de personer som intervjuades. En svaghet som diskuterades flitigt under uppsatsens 

gång var vår förmåga att följa upp med relevanta frågor under intervjun. För den rutinerade 

intervjuaren faller det sig väldigt naturligt att ställa följdfrågor och veta vilka detaljer som är 

värda att noteras, även ansiktsuttryck, tonfall och kroppsspråk registreras av den observanta. 

Huruvida vår bristande kunskap på intervjuteknik har påverkat resultatet kan vi bara spekulera 

i, säkert är dock att fler detaljer kunde ha uppmärksammats, men betyder inte att det måste 

vara avgörande. Efter varje intervjusamtal utvärderade vi vår egen insats som intervjuare och 

tog på så sätt med oss ny kunskap till följande intervju. Ytterliggare en svaghet med vår 

undersökning var det låga antal deltagare som medverkade, ett större antal skulle kunna ge oss 

fler exempel på olika livshistorier och resultera i en ännu omfångsrikare förståelse för 

kriminellas tankar och handlingar.  

     Inledningsvis skrev vi att vi inte tog hänsyn till vilken typ av brott intervjupersonerna 

begått, det framgår dock i resultatet att många av brotten varit drogrelaterade. Det hade därför 

varit intressant att genomföra studien på motsvarande antal interner som inte haft några 

narkotikaproblem, detta för att se om mönstren skiljer sig åt. Det går inte att komma ifrån den 

dragningskraft narkotikan har och de brott som därmed följer i dess spår.  
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Vi fick förmånen att möta fyra personer som alla delade med sig av tankar, känslor och 

upplevelser om sin livssituation ur ett tidsperspektiv som sträcker sig från tidig barndom till 

vuxen ålder. Berättelserna som vi får höra är alla tragiska och vi förundras till en början över 

deras inställning till kriminaliteten, livet i fängelset och livet självt. Ju fler svar vi fick på våra 

frågor, ökade vår förståelse för deras syn på kriminaliteten. På det sätt som en av 

intervjupersonerna beskrev sin situation är valet enkelt; ”En bil att bo i som frigiven eller en 

säng att sova i och mat att äta som frihetsberövad”. Många likasinnade väljer det sistnämnda 

och man kan ställa sig frågande till hur det kan ha gått så snett. Vi kan inte svara på vad exakt 

som gick fel för dem fyra vi har intervjuat, men de är alla söner som på ett eller annat sätt känt 

sig svikna av en förälder eller annan anknytningsperson, en skolmiljö som på ett eller annat 

sätt inte kunnat tillgodose dennes behov, sociala relationer där brist på moral dominerat och 

en grupptillhörighet med ett stort beroende av acceptans varit viktig. Listan kan göras lång på 

faktorer som spelar stor roll för varje individs utveckling, en brist eller avsaknad av viktiga 

faktorer skapar ett utanförskap som ger dessa människor svårt att hitta andra alternativ. På sikt 

resulterar detta i att fängelset upplevs som en fristad, en trygghet som är svår att finna på 

utsidan. Trots detta är hela fängelsekulturen en maktkamp och handlar enligt Bergström 

(2002), om att vinna och behålla positioner.  

En amerikansk domare beskriver nedan, hur en sådan maktkamp kan gestaltas; 

 

”Vi vill ge dem som bryter mot lagen självvärde, så vi förstör deras självvärde. 

Vi vill göra dem ansvariga, så vi tar ifrån dem allt ansvar. 

Vi vill att de blir en del av vårt samhälle, så vi isolerar dem från samhället. 

Vi vill att de ska vara vänliga och kärleksfulla människor, så vi utsätter dem för hat och 

grymhet. 

Vi vill att de slutar spela tuffa, så vi placerar dem där de tuffa respekteras. 

Vi vill att de slutar umgås med förlorare, så vi samlar alla förlorare i en stat under samma tak. 

Vi vill att de ska vara positiva och konstruktiva, så vi trycker ned dem och gör dem värdelösa. 

Vi vill att de ska vara pålitliga, så vi placerar dem där det inte finns någon tillit. 

Vi vill att de ska vara fredliga, så vi placerar dem där våldet finns överallt omkring dem. 

Vi vill att de ska sluta utnyttja oss, så vi placerar dem där de utnyttjar varandra.  

Vi vill att de ska ta hand om sitt eget liv, äga sina egna problem och sluta vara parasiter, så vi 

gör dem helt beroende av oss.” 

 



 47 

Föregående citat, hämtat från Bergström (2002, s. 31), är motsägelsefullt men betyder inte att 

fängelser och straff inte behövs. Fängelser behövs för dem vi inte kan påverka till det bättre 

men på en anstalt borde det ingå att internen, inom ramarna för fängelsestraffets natur får 

behålla en värdighet, att han värnas om sin integritet och att han får hjälp med att hantera sina 

problem utan att ge sig in i en maktkamp, då som först kan han komma på rätt väg. 

Som vår introduktion presenterar krävs det mer än en faktor för att någon ska utveckla ett 

kriminellt beteende. Det är av stor vikt att en trygg anknytning, förälderns emotionella 

tillgänglighet och ovillkorliga kärlek till det lilla barnet krävs för att barnet ska få en så god 

start i livet som möjligt. Vi kan nå och påverka många genom förebyggande insatser redan i 

tidig skolålder. Att blivande föräldrar får kunskap om vikten av anknytning och socialisering 

av det lilla barnet som ska bli tonåring och så småningom som vuxen ska kunna anpassa sig 

till samhällets normer och krav.  

      För att kunna påverka kriminella människor måste vår förståelse till deras kriminalitet 

öka, något som vi hoppats ha bidragit med genom vår studie. Kunde vi dessutom utnyttja 

strafftiden till påverkan och behandling av kriminella så att färre återfaller i brott, vore det den 

bästa upprättelse ett brottsoffer kunde få och den största segern den kriminelle kunde vinna. 
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