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Frågorna kring orsaken till varför en ”väljer” ett liv som kriminell och 

missbrukare har inga enkla svar. Syftet med föreliggande undersökning 

var att söka ökad förståelse av kriminalitet och missbruk. Detta gjordes 

genom att göra en jämförelse mellan undersökningsdeltagarnas 

reflektioner rörande sina tidigare livsstilar som kriminella och 

missbrukare och resultaten från deras personlighetstest. I studien deltog 

5 personer i åldrarna 24-61. Via semistrukturerade intervjuer och 

tematisk analys har deltagarnas upplevelser och reflektioner kring deras 

tidigare livsstilar beskrivits vilket besvarar studiens ena frågeställning. 

Med hjälp av Swedish Universities Scales of Personality (SSP) kunde 

en personlighetsprofil skapas för varje deltagare. Vad som har 

utkommit från varje enskild berättelse relaterades sedan till SSP 

resultaten, det besvarade andra studiens frågeställning. Inom 

extraversionsfaktorn utmärktes två värden avvikande från normen för 

samtliga deltagare, interpersonell distans och impulsivitet. Avvikande 

värden för interpersonell distans har märkts hos 4 av 5 deltagare. 

Impulsivitet, enligt SSP resultat, har funnits hos 3 av 5 deltagare.  

 

Nyckelord: Kriminalitet, missbruk, personlighetsdrag, SSP. 

 

 

Vissa menar att det är samhällsfaktorer som till exempel segregering och utanförskap som 

förklarar varför det går snett för individer (Sarnecki, 2009). Andra lyfter fram 

familjebandens betydelse (Sarnecki, 2009). Inom det biologiska synsättet lär förklaringen 

ligga i våra gener (Bergström, 2004; Sarnecki, 2009). Kriminalitet och missbruk har dock 

visats vara starkt kopplade till varandra och är ett samhällsproblem som uppfattas som ett 

allvarligt hot mot samhället (Goldberg, 2010; Sarnecki, 2009). Frågorna kring orsaken 

till varför en person ”väljer” ett liv som kriminell och missbrukare har inga enkla svar. 

Dock har det påvisats att droger påverkar hjärnans funktion. Ämnet i fråga, det vill säga 

de olika anledningar som bidrar till att folk hamnar i en livsstil som kriminella och 

missbrukare, är aktuellt och det behövs fortsatt forskning inom området. Uppsatsen ska 

kunna bidra med mer kunskap och ökad förståelse kring livsstilskriminalitet och 

missbruk. 

 

Kriminalitet 

Ett missbruk av narkotika leder ofta till en jakt på snabba pengar, vilket kan resultera i att 

individen finansierar sitt missbruk genom kriminalitet (Johansson, Johansson, & 

Hansson, 2005). År 1969 presenterar Travis Hirschi sin kontrollteori om sociala band 

                                                 
* Ett stor tack tillägnas min handledare Maria Lindau för de goda råden och stödet. Samt ett stort tack till 

mina intervjudeltagare som medverkat för rapportens uppkomst. Slutligen riktas ett stor tack till min man 

Olle som gett språkliga råd och stöd under utformandet av denna uppsats.  
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(refererad i Sarnecki, 2009). Teorin behandlar frågan om varför individer inte begår brott 

(Sarnecki, 2009). Den relation individen har till en grupp som den tillhör kallar Hirschi 

för sociala band. Om individen inte har starka band har individen en möjlighet att begå 

handlingar som ligger i dennes intresse, men som strider mot de etablerade 

samhällsnormerna. Hirschi talar om fyra element som avhåller individen ifrån att begå 

brottsliga handlingar: anknytning (attachment), åtagande (commitment), delaktighet 

(involvement) och övertygelse (belief). Dock förklarar inte teorin vilken typ av brottsliga 

handlingar som kan utvecklas ifall de sociala banden är svaga eller obefintliga. Jerzy 

Sarnecki (2009), professor i allmän kriminologi, förklarar att Hirschis fyra element är 

relaterar till varandra: Om människan har stark anknytning till konventionella 

institutioner (skola) och personer i samhället (föräldrar), så satsar också individen på att 

skaffa sig en bra utbildning för att få ett bra jobb. Individen väljer då att engagera sig i 

skolan och så småningom även i yrkeslivet, där den har olika åtagande och är delaktig i 

olika projekt. Det är tämligen troligt att denna moraliska individ tror på den etablerade 

samhällsordningen och helhjärtat stöttar denna, för att den vet skillnaden mellan rätt och 

fel (Thurby, 2004). Detta antyder att sociala band kan ha större påverkan på dem som är 

i början på sin brottsligakarriär än på mer rutinerade brottslingar (Fagan, Van Horn, 

Hawkins & Thomas, 2013). Svaga anknytningar ger individen mer frihet att agera 

avvikande: dessa individer skulle således även kunna vara mer mottagliga för andra 

riskfaktorer än för kriminalitet (Fagan et al., 2013).  

 

Forskningen visar att unga som upplever svag kontroll från föräldrarna (som låga nivåer 

av tillsyn, övervakning och anknytning) och har avvikande kamrater satsar mer på 

brottslighet och droganvändning än de som kontrolleras mer av sina föräldrar (Fagan et 

al., 2013). Ett försummande föräldraskap ökar risken hos unga för användning av droger 

(substance use, SU) och dess medicinska/psykiatriska konsekvens, ”substance use 

disorder, SUB” (Zhai, Kirisci, Tarter & Ridenour, 2014). Negligerande föräldraskap, som 

i förlängningen leder till SU och SUB, härstammar ofta från svaga känslomässiga band 

mellan föräldrar och barn. Individer som har en trygg anknytning har visat sig vara mindre 

benägna att utveckla ett missbruksproblem än de individer vilkas föräldra-barn relation 

blivit påverkad av livsförändringar hos föräldrarna (skilsmässa, förlust av jobb, sjukdom 

eller psykologiska störningar) och hos barnet (problem i skola, och kamratproblem) 

(Cihan, Winstead, Laulis & Feit, 2014; Zhai et al., 2014). Där låg anknytning är ett 

resultat av bristande engagemang från föräldrarna ökar risken kraftigt för att barnet 

utvecklar ett antisocialt beteende, vilket ofta förekommer i samband med missbruk. Cihan 

et al., (2014) studie erhöll resultatet att låg anknytning inte bara orsakades av negligering 

utan även av föräldraskapets karaktär och graden av disciplin i uppfostran, vilka samtliga 

måste tas i beaktande för att kunna minska barnets SUD risk.  Likaså har forskning visat 

att mängden brottslighet är högst bland individer med svag anknytning och som går i 

högriskskolor, eller som lever i ekonomiskt eller socialt missgynnade stadsdelar (Fagan 

et al., 2013). 

 

I vårt samhälle har vi definierat brottsliga handlingar som fel beteende där avvikaren får 

ett straff eller behandling för avvikelsen. Beckers (1963) beskriver två avgörande aktörer, 

de som beskrivs som en rule - breaker och de som beskrivs som en rule-enforcement. 

Med detta menas att vissa personer bryter mot reglerna och andra genomdriver de regler 

som finns i ett visst samhälle. Samhällets reaktioner på avvikande beteende kan på lång 
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sikt leda till att individens självbild förändras till den grad att den börjar uppfatta sig själv 

som avvikare och konsekvent börjar bete sig därefter i större utsträckning (Heber 2012). 

 

Social identitet är en persons känsla av vem den är baserat på dess grupptillhörighet. 

Personens grupptillhörighet definierar viktiga aspekter av jaget och bidrar till en stor del 

till hur den beter sig mot individer från andra grupper (Hogg & Vaughan, 2010). Gruppen 

ger oss en identitet och en känsla av att tillhöra det sociala samhället. Den sociala 

identiteten beskriver inte endast attribut utan bidrar till hur man bör tänka och hur man 

bör bete sig som medlem. För att öka självförtroendet behöver vi höja statusen för den 

grupp som vi tillhör. Vi kan också förhöja vår självbild genom att diskriminera och ha 

fördomar mot ut- gruppen (den grupp vi inte tillhör). Detta medför att en fördelning av 

världen i vi och dom inträffar. Denna indelning baseras på den process som kallas social 

kategorisering (Hogg & Vaughan, 2010). Vid kategorisering av människor betraktas den 

andre utefter de relevanta in- och ut gruppernas prototyper, exempelvis norrman, kristen, 

muslim, student, kvinna etc. I enlighet med vilken kategori som vi placerar individen 

införlivar vi också dennes beteende. Individerna i gruppen anpassar sig efter in-gruppens 

normer och värderingar och favoriserar sin egen grupp framför andra grupper, en process 

som betecknas med termen ingroup favouritism (Hogg & Vaughan, 2010). Den sociala 

identitetsteorin visar att in-gruppen kommer att diskriminera ut- gruppen för att förhöja 

självbilden. 

 

Missbruk 

I Sverige är konsumtion av narkotika kriminaliserat sedan 1988 (SOU 2014:43). Detta 

innebär att alla personer som väljer att ta droger betraktas som kriminella eftersom de 

utför en kriminaliserad handling (SOU 2014:43).  Två forskare i Kanada, James Olds och 

Peter Milner (1954, refererade i Agerberg, 2004) gjorde en studie av hur försöksråttor 

blivit ”strömberoende”. Råttorna i studien fick en elektrod inopererad i en viss del i 

hjärnan och genom att trycka på en pedal kunde råttorna ge sig själva svaga elektriska 

impulser. Försöksråttorna fick trycka så mycket de ville på pedalen, vilket resulterade i 

att de inte gjorde något annan än just detta. De slutade att äta, dricka och tappade intresset 

för sex (Kalat 2012; Olds & Milner, 1954, refererat i Agerberg, 2004). Uppenbarligen 

fanns det något i hjärnans lustcentrum som gick att påverka. Det stod klart att 

signalsubstanserna har en central roll för hjärnans funktion; de sköter kommunikationerna 

mellan hjärnans ca hundra miljarder nervceller. Hjärnans belöningssystem motiverar oss 

att äta, dricka och fortplanta oss. Alkohol, narkotika och nikotin verkar genom detta 

system, då de frisätter dopaminet i belöningssystemet och framkallar känslan av eufori 

(Agerberg, 2004; Kalat, 2012). Hjärnans belöningssystem byggs om via ett upprepat bruk 

av droger, vilket medför att hjärnan blir mindre känslig för vissa effekter av drogen och 

mer känslig för andra (Agerberg 2004).  

 

Hjärnan utvecklar en viss tolerans under upprepat missbruk. Om en person exempelvis är 

van vid alkohol behöver den dricka mer än tidigare för att nå samma nivå av berusning 

(Goldberg, 2010). Sensitisering, som handlar om att missbrukaren i efterhand blir 

överkänslig för vissa av drogens effekter, leder till att missbrukaren får allt svårare att 

motstå den. För en alkoholist kan det räcka med att se en systembolagsskylt för att trigga 

igång ett nästan oemotståndligt tvång att dricka. Det händer således något med hjärnan 

när ett beroende utvecklas, hjärnan byggs gradvis om så att drogen får ett större övertag 

över det naturliga stimulit, d.v.s. i det här fallet alkoholen (Agerberg, 2004). Många 
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individer som haft ett alkoholmissbruk under en längre tid känner ingen positiv stimulans 

längre av spriten och även om de är medvetna om att de har förstört sitt familjeliv, förlorat 

sina jobb och sin sociala status, så fortsätter de att dricka (Agerberg, 2004; Goldberg, 

2010). Steven Hyman som är hjärnforskare påpekar följande sak, ”de system i hjärnan 

som hjälper oss att sätta våra prioriteringar har tagits över av drogen. Den här personens 

långsiktiga intresse, rationaliteten, har inte mycket att säga till om längre när den 

drogskadade hjärnan gör sina val” (sid. 52 citat i Agerberg, 2004).  Hymans citat har 

utgångspunkten att individen innan denne börjat med drogen fungerat normalt och tagit 

hänsyn till sina långsiktiga intressen samt betett sig på ett rationellt sätt (Goldberg, 2010). 

När individen blivit beroende och drogerna tagit över förlorar den sitt sunda 

handlingsmönster (Agerberg, 2004; Goldberg, 2010).  

 

Idén om positiv förstärkning handlar om att när en person utför en handling som ger 

upphov till något den finner värdefullt, uppmuntras den till att upprepa aktiviteten för att 

återigen uppnå denna belöning (Goldberg, 2010). Tanken kring teorin om positiv 

förstärkning är att människan försöker ha det så bra som möjligt i livet och sett till 

missbrukarnas drogkonsumtion kan detta tolkas som ett försök att uppnå just detta. 

Droger är en lockelse för att de får folk att må bra. När individen blivit beroende av drogen 

så förlorar den dock förmågan att uppskatta livet annat än via narkotikan (Goldberg, 

2010). Dock avtar den positiva förstärkningen (eufori) under missbruket och ersätts med 

negativa upplevelser, negativ förstärkning (Goldberg, 2010) I detta stadium handlar 

förändring från positiv- till negativ förstärkning, om att undvika abstinens av olika former 

(Goldberg, 2010). När en individ tagit tillräckliga stora doser av en viss drog under en 

lång tid och sedan inte tillför drogen till kroppen uppstår det en rad negativa fysiologiska 

effekter, som exempelvis, svettningar, näsflöde, orolig sömn, ryckningar i enskilda 

muskelgrupper, värk i kroppen, kväljningar, uppkastningar och diarré (Goldberg, 2010). 

Vissa droger kan dock ge upphov till mer psykisk än fysisk abstinens. Vanliga symtom 

kan vara, dysfori, depression, retlighet och/eller ångest. En vanlig utgångspunkt utifrån 

psykosocial synvinkel av psykosocial abstinens är att symptomet härstammar från 

tidigare negativa sociala relationer: samma motiv till att någon började att bruka droger 

framträder i abstinenssymptomen. Symptom ligger och gror under ytan hos missbrukaren, 

men så länge den har drogen i kroppen kan denne hantera dem. När drogen lämnar 

kroppen kommer dock symptomen upp till ytan på nytt, vilket leder till att individen 

fortsätter att jaga drogen (Goldberg, 2010). 

 

Personlighet 

Det tycks finnas ett samband mellan olika biologiska aspekter och kriminalitet/missbruk. 

Inom den kriminologiska debatten råder en tvistefråga som handlar om de ärftliga 

komponenterna, om det finns personlighetsdrag och egenskaper som är ärftliga som kan 

öka risken för och bidra till en utveckling av en kriminell/missbrukar livsstil (Bergström, 

2004). Forskning som gjorts om serotoninhalterna verkar visa en koppling mellan 

aggressivitet och våldsbrott (Bergström, 2004). Studier relaterade till sensationssökande, 

handlar om enzymen MAO (monoaminoxidas), individer som har låga halter tycks söka 

sensation, upplevelser och stimulans i högre utsträckning än individer med normala 

MAO-halter (Bergström, 2004).  Andra studier har som syfte att lokalisera speciella 

personlighetsdrag, som spänningssökande, impulsivitet och aggressivitet hos både 

normala och psykiatriska patienter som haft låga halter av MAO (Af Klinteberg, 2002; 

Chen, Liu, Chen, Moyzis, Chen, 2014).   Forskningen av Chen et al., (2014) visar att 
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aggressivt beteende tycks vara påverkat av serotoninsystemet samt miljöfaktorer.  

Forskningsresultat har visat ett konsekvent samband mellan nivåerna av MAO och 

aggressivitet (Chen et alt., 2014). MAO-aktiviteterna har konstaterats ligga ganska stabila 

över tid och i det stora hela demonstrerat att låg serotonerg aktivitet går att relatera till 

tidigt utvecklade alkoholproblem, utagerande beteende, psykopati och våld (Af 

Klinteberg, 2002; Bergström 2004).  

 

Bergström (2004) hänvisar till återfallsterapeuten Terence Gorski, som gjort en indelning 

i fyra personlighetsskalor (aktiv-passiv, oberoende-beroende, inåtvänd-utåtriktad, och 

förnuftsstyrd – känslostyrd). Aktiv - passiv: en aktiv människa är en högenerisk individ 

som sprider energin och sin kraft till sin omgivning. De passiva är medberoende av andras 

energi och behövs ”sättas igång”. Kriminella tenderar att vara aktiva personer 

(Bergström, 2004). Oberoende - beroende: den oberoende litar på sig själv och tenderar 

att vilja stå på egna ben. Den beroende däremot vill ha någon att luta sig mot. De 

kriminella personerna tenderar att vilja vara extremt oberoende (Bergström, 2004). 

Inåtvänd - utåtriktad: den inåtvände föredrar att leva i sitt egna huvud, sin egen värld, 

med sina egna fantasier, tankar och känslor. Den utåtriktade har mer fokus på att ha 

kontakt med andra människor. En utåtriktad individ har svårt att hantera 

känsloupplevelser och mår ofta bättre om den är engagerad i saker utanför denne själv. 

Under stress tenderar den utåtriktade individen att engagera sig i ytterligare aktiviteter 

som ett tecken på att vilja fly ifrån sina inre upplevelser (Bergström, 2004). Kriminella 

personer tenderar att vara utåtriktade med viljan att kontrollera människor och situationer 

(Bergström, 2004). Förnuftsstyrd - känslostyrd: den förnuftsstyrde personen är duktig på 

att förstå ett abstrakt tänkande, att förstå mönster och principer bakom ett skeende. 

Individen vill först förstå hur saker fungerar och sen agera. Men en känslostyrd person 

kan däremot oftare handla först och tänka sedan. Den funderar inte så mycket, utan 

handlar. Den kriminelle är i första hand en känslostyrd människa som vill ha intensiva 

upplevelser utan att behöva tänka över konsekvenserna (Bergström, 2004).  

 

Förutom ovanstående personlighetstyper visar Bergström (2004) att det finns ytterligare 

egenskaper som kan ha ärftliga orsaker som kan bidra till att vissa är mer benägna att 

utveckla en antisocial livsstil än andra. Sensations- och spänningssökande innebär att 

individen föredrar aktiviteter som är spännande och upphetsande samt att de kan erhålla 

adrenalinkick. Låg impulskontroll innebär att individen blir exalterad vid intryck och 

verkar ha svårt att motstå skadliga impulser.  Föredrar konkret tänkande och har svårt 

med abstrakta och symboliska resonemang. Dessa individer har svårt att resonera och 

förstå abstrakt tänkande då de inte kan se och ta på symboliska resonemang. Individen 

måste förstå och se de konkreta principerna bakom handlingarna. Slutligen innebär 

Okänslighet för andra att individen är självcentrerad och har svårt att sätta sig in i andra 

människors känsloliv, att denne betraktar människor som föremål. 

 

Utifrån litteratur gällande kriminalitet och missbruk har forskningen understrukit 

komplexiteten av samspelet mellan olika faktorer. Med min bakgrund av kriminologi med 

inriktning mot ett psykologiskt perspektiv ligger intresset i det individinriktade 

perspektivet. En förståelse för varför individer kan tänkas välja en livsstil präglad av 

kriminalitet och missbruk är det centrala.  
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Syfte och Frågeställning 

Syftet med föreliggande undersökning var att söka ökad förståelse kring ett liv av 

kriminalitet och missbruk. Detta gjordes genom en jämförelse mellan hur individer som 

ägnat sig åt ”fel typ av beteende” beskriver sina tidigare liv och resultat från deras 

personlighetstest med Swedish Universities Scales of Personality (SSP). Undersökningen 

är en fallstudie som berör fem personers liv. Dessa personer har varit kriminella och 

missbrukare med avtjänade fängelsestraff av olika slag. I nuläget är de drogfria och har 

lämnat sin forna livsstil bakom sig. Följande frågeställningar har valts: 1) Hur beskriver 

individerna bakgrunden till sina liv som kriminella och missbrukare?  2) Finns det något 

i deras personlighet som kan ge förståelse av deras tidigare kriminalitet och missbruk? 

 

 

Metod 

 

 

Undersökningsdeltagare 

Den generella tillgängligheten av personer som tagit sig ur kriminalitet och missbruk är 

begränsade. Därför har min studie kommit att från början innefatta endast sju individer, 

vilket i detta sammanhang är att betrakta som ett tillfredsställande urval. I denna 

kvantitativa och kvalitativa studie deltog 7 personer i åldrarna 24-61,varav 6 män och 1 

kvinna. Den sammanlagda medelåldern var 41.43 år med en standardavvikelse på 3.45 

år. Genom att ha blivit tipsad att ta kontakt med KRIS i x-stad, som står för ”kriminellas 

revansch i samhället” (http://kris.a.se/) kom jag i kontakt med alla deltagarna. KRIS är en 

förening som består av före detta kriminella och missbrukare som försöker hjälpa andra 

människor som frigivits från fängelse, att hålla sig borta från droger och kriminalitet. Tre 

personer har invandrarbakgrund och 4 personer har svensk bakgrund, 5 deltagare är före 

detta missbrukare och kriminella, medan 2 personer endast är före detta missbrukare. De 

2 personer som är före detta missbrukare har inte avtjänat något fängelsestraff och jag har 

därför valt att inte inkludera dem i denna studie. Resterande 5 deltagare är KRIS-

medlemmar och de fingerade namnen på deltagarna i denna studie är: Eric, Bosse, 

Christian, Leffe och Robert. Eric har nu varit drogfri i 4 år, Bosse har varit drogfri i 5 år, 

Christian i 4 år, Leffe i 5 år och Robert i 18 år. Deltagarna är ett handplockat urval då 

deras liv varit av relevans för studiens syfte. Ingen ersättning erfordrades för deras 

medverkan.  

 

Datainsamling och Apparatur 

Kvalitativ intervju ansågs som ett lämpligt tillvägagångsätt för att kunna få information 

om deltagarnas egna erfarenheter. Materialet samlades in genom en semistrukturerad 

intervju, i vilken ett antal frågor redan var formulerade i förväg. Genom öppna, 

färdigformulerade frågor kunde jag låta intervjupersonerna tala fritt och komma åt 

komplexiteten i deras reflektioner och resonemang samt på en djupare nivå förstå deras 

upplevelser av sig själva. Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Det var nödvändigt att jag konstruerade frågor som fångade in personernas 

upplevelser, tankar, känslor, reflektioner, åsikter, motiv och allt annat som ryms i en 

persons ”livsvärld” (Langemar, 2010). Några exempel på frågor kunde vara; Hur skulle 

du beskriva den kriminella livsstilen du hade? Hur mådde du under denna period i ditt 

liv? Minns du hur du tänkte efter du begått brottet? Hur skulle de beskriva din barndom? 

Det var viktigt att intervjufrågorna bestod av öppna, korta och enkla frågor (Brinkman & 
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Kvale, 2009). Under intervjuerna skedde struktureringen med hjälp av följdfrågor och 

nya frågor som dök upp under intervjuernas gång (Langemar, 2010). Ett exempel på en 

sådan fråga kunde vara; Hur fick du tag på vapen? Vissa frågor ställdes inte eller uteslöts 

helt då intervjupersonen antingen introducerade ett ämne självmant eller då frågan inte 

var relevant, med tanke på vad som uppkommit tidigare under intervjun. Intervjuerna 

spelades in via en diktafon och intervjulängderna varierade mellan ca 50 och 75 min.  

 

Intervjuerna gjordes i mötesrum hos KRIS i x-stad. Deltagarna fick återigen syftet med 

intervjun förklarat och de etiska aspekterna av studien. Intervjupersonerna fick reda på 

att de när intervjun avslutades skulle få fylla i ett personlighetstest som skulle ta mellan 

10 och 15 min. Intervjupersonerna blev också informerade om att intervjun skulle spelas 

in, att de hade möjlighet att avbryta intervjun när de ville, avstå från att svara på en fråga 

om den kändes obekväm och att materialet skulle behandlas konfidentiellt. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om de fyra grundläggande 

individskyddskraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, har följts (Vetenskapsrådets etiska principer, 2014-09-01).  

 

Personlighetsformuläret. 

Personlighetsinventoriet Swedish Universities Scales of Personality (SSP) är en 

revidering och omarbetning av Karolinska Scales of Personality (KSP) och syftar till att 

utforska och förstå den komplicerade relationen mellan individuella skillnader i beteende, 

affekter och funktionen hos underliggande biologiska faktorer (Gustavson, Bergman, 

Edman, Ekselius, Von Knorring,& Linder, 2000). Formulärets specifika syfte är att 

definiera sårbarhetsfaktorer för vissa psykiatriska sjukdomar och att vidga förståelsen för 

interaktionen mellan biologisk disposition respektive livssituation vid psykisk störning 

(Gustavson et al., 2000). SSP består av 91 items som är fördelade på 13 skalor, exempel 

av påstående kunde vara: Somatisk ångestbenägenhet (STA) ”Ganska ofta kommer jag 

på mig med att helt utan anledning bita ihop käkarna.”, Psykisk ångestbenägenhet (PsTA) 

”Jag har ganska dåligt självförtroende.”, Stresskänslighet (SS) ”Jag har alltför lätt att bli 

trött och jäktad.”, Undergivenhet (LA) ”Om jag blir illa behandlad på en restaurang, har 

jag svårt att säga ifrån.”, Bitterhet (E) ”Jag har haft det ganska besvärlig här i livet.”, 

Impulsivitet (I) ”Jag brukar handla på ögonblickets ingivelse, utan att tänka mig för så 

noga.”, Äventyrslystnad (AS) ”Jag är alltid pigg på att pröva nyheter.”, Interpersonell 

distans (D) ”Jag har lätt för att komma människor nära inpå livet.”, Irritationsbenägenhet 

(TI) ”Ibland blir jag irriterad bara av att ha folk omkring mig.”, Social konformitet (SD) 

”Jag är alltid lika artig och behärskad vem jag än pratar med.”, Verbal 

aggressionsbenägenhet (VTA) ”Jag råkar lätt i gräl med folk som har en annan åsikt än 

jag.”, Fysisk aggressionsbenägenhet (PhTA) ”Den som förolämpar mig eller mina 

närmaste, kan räkna med bråk.”, och Misstroende (M) ”När någon är särskild snäll mot 

mig blir jag misstänksam.”. Skalorna används oberoende av varandra, dock kan de 13 

skalorna delas in i 3 faktorer, Misstroendefaktorn har fallit utanför faktoranalysen (4), 

vilka är: Neuroticism (ångestbenägenhet), Extraversion (impulsivitet/distans) och 

Aggressivitet. Formuläret ska vara anpassat till både patienter och friska personer 

(Professor Ove Almkvist, föreläsning, 2014-09-02). SSP har evaluerats i en 

randomiserad, normativ stickprov (n=741). Den interna konsistensen för SSP-skalorna 

har en Cronbach alfa på α = .59-.84, samt en inter-item korrelation (Miic) på r = .17-.43 

(Gustavson et al., 2000). 
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Efter att intervjuerna genomförts fick varje intervjuperson fylla i SSP 

personlighetsformulär som tog mellan 10-15 min. SSP formuläret är ett 

självrapporteringsformulär som består av påståenden som den tillfrågade har att ta 

ställning till. Poängsättningen för svar på respektive fråga följer en 4-gradig skala, 1 

poäng för alternativet ”Stämmer inte alls” osv. till 4 poäng för alternativet ”Stämmer 

precis”. Resultatet sammanförs i 13 skalor omfattandes sju items var.   

 

Procedur och Analys 

När intervjuerna avslutades efter ca 50-75 min erhöll personen SSP formuläret och fick 

sitta kvar ensam i rummet och fylla i alla 91 påståenden. Det var viktigt att påpeka för 

testpersonen att den endast skulle välja ett svarsalternativ, ej ge dubbla svar och undvika 

att tänka för länge på någon fråga, utan arbeta sig snabbt genom formuläret. Efter ca 10-

15 min kom personen ut med formuläret och jag gick snabbt genom det, för att se att 

testpersonen i enlighet med reglerna endast valt endast ett svarsalternativ på varje fråga. 

Analysen av den transkriberade intervjun genomfördes som en tematisk analys 

(Langemar, 2010), det vill säga att innehållet strukturerades utifrån lämpliga teman. 

Analysen var induktiv så till vida att det insamlade materialet låg till grund för de 

tematiseringen (Langemar, 2010). Dock är mitt perspektivval deduktivt, då jag bär med 

mig förförståelse om olika teorier från Kriminologin. Intervjun transkriberades ordagrant. 

Efter att transkriberingen lästs igenom och en god uppfattning erhållits, kodades 

innehållet från intervjun i olika teman som upprepats. Kodningen började med att olika 

nyckelord skrevs in i marginalen på de citat som var relevanta för undersökningens syfte. 

Nyckelorden plockades sedan in i de preliminära teman som bäst beskriver olika 

övergripande begrepp. Under denna process modifierades listan över teman ett antal 

gånger innan den slutgiltiga benämningen på varje tema antogs. Arbetet blev en växling 

mellan rådata och skapande av teman utifrån tolkningar som gjorts. Detta som en 

försäkring av att tolkningarna var väl förankrade i rådata. 

 

 

Resul tat  

 

 

Kvantitativa resultat: Resultat av testning med personlighetsinventoriet SSP 

I Tabell 1-5 presenteras intervjupersonernas skalpoäng och T-värden på respektive skala 

i SSP. T-poäng har beräknats enligt formel och data i Gustavsson et al (2000).  

Normpopulation för SSP formuläret är 741 personer enligt den faktoranalys som 

presenteras av Gustavsson et al (2000).   

 

Karakteristiskt för Christians profil (Tabell 1) på neuroticismfaktorn är, med ett undantag, 

generellt låga resultat. Undantaget är stresskänsligheten (SS; 68,63), som gränsar till 

extremt hög. Extraversionsfaktorn visar en låg grad av äventyrslystnad (AS; 34,24) och 

en benägenhet att vilja ha närhet till andra personer (D; 33,97).  Aggressiviteten ligger 

inom normalzonen, frånsett irritationsbenägenheten (TI; 66,24) och den verbala 

aggressiviteten (VTA; 64,34), som är förhöjda, men inte extremt höga. Faktorn visar 

slutligen en normal grad av misstroende (M; 46,87).    
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Tabell 1. SSP resultat för testperson Christian, man, 37 år. Översättning från skalpoäng 

till T-värde (M=50, SD=10) 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*Extremvärden (T>70 eller T<30) ** Mindre avvikelse (T>60 och T<40) 

 

I Tabell 2 visas SSP-resultaten för Eric. Inom faktorn Neuroticism (ångestbenägenhet) 

finner man tre extremvärden PsTA, SS och E vilket tyder på att Eric är mer benägen att 

få ångest (PsTA; 75,66), är mer stresskänslig (SS; 71,74) och mer bitter än 

normalpopulationen (E; 76,21). Faktorn visar också en tendens till låg 

självhävdelseförmåga (LA: 60,03). Inom extraversionsfaktorn märks en relativt hög 

önskan efter nära kontakt med andra människor (D; 36,83), medan andra delskalor ligger 

inom genomsnittet. Inom aggressivitetsfaktorn kan en förstärkt tendens till verbal 

aggressivitet (VTA; 61,64) noteras, medan de andra resultaten inom faktorn är normala, 

Eric verkar således framstå som social, ha lätt för att involvera och engagera sig i andras 

liv. Men verkar även benägen att verbalt ta konflikter. Eric visar normal grad av 

misstroende (M; 55,11). 

 

Tabell 2. SSP resultat för testperson Eric, man, 38 år. Översättning från skalpoäng till 

T-värde (M=50, SD=10) 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

*Extremvärden (T>70 eller T<30) ** Mindre avvikelse (T>60 och T<40) 

 

SSP Skala Förkortning  Skalpoäng T-värde 

Somatisk ångestbenägenhet  STA 1,43 42,91 

Psykisk ångestbenägenhet PsTA 1,43 41,27 

Stresskänslighet SS 2,86 68,63** 

Undergivenhet LA 1,57 41,51 

Bitterhet E 1,71 48,74 

Impulsivitet I 1,71 40,47 

Äventyrslystnad AS 1,57 34,24** 

Interpersonell distans D 1,43 33,97** 

Irritationsbenägenhet TI 3,29 66,24** 

Social konformitet SD 2,71 46,86 

Verbal aggressionsbenägenhet VTA 3,00 64,34** 

Fysisk aggressionsbenägenhet PhTA 2,43 53,31 

Misstroende M 1,86 46,87 

SSP Skala Förkortning  Skalpoäng T-värde 

Somatisk ångestbenägenhet  STA 2,14 56,92 

Psykisk ångestbenägenhet PsTA 3,29 75,66* 

Stresskänslighet SS 3,00 71,74* 

Undergivenhet LA 2,57 60,03** 

Bitterhet E 3,14 76,21* 

Impulsivitet I 2,57 56,94 

Äventyrslystnad AS 2,86 56,79 

Interpersonell distans D 1,57 36,83** 

Irritationsbenägenhet TI 2,71 56,22 

Social konformitet SD 2,71 46,86 

Verbal aggressionsbenägenhet VTA 2,86 61,64** 

Fysisk aggressionsbenägenhet PhTA 2,57 55,38 

Misstroende M 2,29 55,11 

Neuroticism 

 

Extraversion 

 

Aggressivitet 

Neuroticism 

 

Extraversion 

 

Aggressivitet 
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I Leffes fall (Tabell 3) visar praktiskt taget samtliga delskalor avvikande eller extremt 

avvikande värden. Inom neuroticismfaktorn märks ett relativt högt värde (STA; 84,93). 

Leffe har lättare att få kroppsliga symptom än genomsnittet vid upplevelser av ångest. 

Inom samma faktor visar resultatet att Leffe är mer stresskänslig (SS; 68,63) och mer 

bitter än normalpopulationen (E; 76,21), i övrigt är det normala resultat inom 

neuroticismfaktorn. Extraversionsfaktorn visar att Leffe är mycket impulsiv (I; 81,68), 

han har även en hög grad av äventyrslystnad (AS; 64,31) men verkar inte ha något större 

behov att vilja ha närhet till andra (D; 65,4). Aggressiviteten ligger heller inte inom 

normalzonen utan Leffe har lättare att ta till fysiskt våld (PhTA; 74,02) och anpassar sig 

inte efter sociala normer (SD; 21,86) som majoriteten. Inom samma faktor är 

irritationsbenägenheten (TI; 68,75) och den verbala aggressiviteten förhöjda (VTA; 

67,04), men är inte extremt höga. Faktorn visar avslutningen en hög grad av misstroende 

(M; 85,33); Leffe har ingen större tillit till sin omgivning. 

 

Tabell 3. SSP resultat för testperson Leffe, man, 49 år. Översättning från skalpoäng till 

T-värde (M=50, SD=10) 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*Extremvärden (T>70 eller T<30) ** Mindre avvikelse (T>60 och T<40) 

 

 

 

I Bosses profil (Tabell 4) på neuroticismfaktorn befinner sig resultaten på samtliga 

delskalor inom normalzonen. Extraversionsfaktorn visar två undantag, Bosse är lite mer 

impulsiv (I; 62,45) än genomsnittet och verkar ha en hög önskan efter närhet till andra 

(D; 33,97). Äventyrslystnaden ligger inom genomsnittet. Aggressiviteten har generellt 

normala resultat, bortsett från den verbala aggressiviteten (VTA; 37,39). Enligt sista 

faktorn uppvisar Bosse en normal grad av misstroende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SSP Skala Förkortning  Skalpoäng T-värde 

Somatisk ångestbenägenhet  STA 3,57 84,93* 

Psykisk ångestbenägenhet PsTA 2,00 51,85 

Stresskänslighet SS 2,86 68,63** 

Undergivenhet LA 1,71 44,15 

Bitterhet E 3,14 76,21* 

Impulsivitet I 3,86 81,68* 

Äventyrslystnad AS 3,29 64,31** 

Interpersonell distans D 3,00 65,4** 

Irritationsbenägenhet TI 3,43 68,75** 

Social konformitet SD 1,71 21,86* 

Verbal aggressionsbenägenhet VTA 3,14 67,04** 

Fysisk aggressionsbenägenhet PhTA 3,86 74,02* 

Misstroende M 3,86 85,33* 

Neuroticism 

 

Extraversion 

 

Aggressivitet 
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Tabell 4. SSP resultat för testperson Bosse, man, 50 år. Översättning från skalpoäng till 

T-värde (M=50, SD=10) 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*Extremvärden (T>70 eller T<30) ** Mindre avvikelse (T>60 och T<40) 

Resultaten på Roberts personlighetstest (Tabell 5) ligger till övervägande delen inom 

normalzonen. Tre mindre avvikelser finns dock. Utfallet visar att Robert är mindre 

undergiven (LA; 38,86) än normalt i standardiseringsurvalet. Enligt sina svar framstår 

Robert även som en person med lätt förhöjd tendens till impulsivitet (I; 62,45) och verkar 

vilja involvera sig i andras liv (D; 36,83).  

Tabell 5. SSP resultat för testperson Robert, man, 61 år. Översättning från skalpoäng till 

T-värde (M=50, SD=10) 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*Extremvärden (T>70 eller T<30) ** Mindre avvikelse (T>60 och T<40) 

 

 

Kvalitativa resultat: Intervju 

Relation till föräldrar. 

Christian är uppvuxen i en familj där kriminalitet inte ansåg vara så konstigt. Hans far 

blev dömd till fängelse för grovt narkotikabrott plus livstids utvisning när Christian var 

12 år. Christians farbror har suttit i fängelse för mord och Christian har själv gjort affärer 

SSP Skala Förkortning  Skalpoäng T-värde 

Somatisk ångestbenägenhet  STA 2,14 56,92 

Psykisk ångestbenägenhet PsTA 1,57 43,92 

Stresskänslighet SS 1,71 43,79 

Undergivenhet LA 1,57 41,51 

Bitterhet E 2,14 56,98 

Impulsivitet I 2,86 62,45** 

Äventyrslystnad AS 2,29 46,77 

Interpersonell distans D 1,43 33,97** 

Irritationsbenägenhet TI 2,57 53,71 

Social konformitet SD 3,14 57,57 

Verbal aggressionsbenägenhet VTA 1,57 37,39** 

Fysisk aggressionsbenägenhet PhTA 2,71 57,45 

Misstroende M 1,71 44,12 

SSP Skala Förkortning  Skalpoäng T-värde 

Somatisk ångestbenägenhet  STA 1,57 45,71 

Psykisk ångestbenägenhet PsTA 1,43 41,27 

Stresskänslighet SS 1,86 46,89 

Undergivenhet LA 1,43 38,86** 

Bitterhet E 1,86 51,48 

Impulsivitet I 2,86 62,45** 

Äventyrslystnad AS 2,86 56,79 

Interpersonell distans D 1,57 36,83** 

Irritationsbenägenhet TI 2,14 46,19 

Social konformitet SD 3,14 57,57 

Verbal aggressionsbenägenhet VTA 2,00 45,47 

Fysisk aggressionsbenägenhet PhTA 2,00 47,10 

Misstroende M 2,00 49,62 

Neuroticism 

 

Extraversion 

 

Aggressivitet 

Neuroticism 

 

Extraversion 

 

Aggressivitet 
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med sin farbror och sin faster. Hans familj var kriminell och det ansågs inte vara så 

konstigt. Christan kom till Sverige när han var 7 år med sina två systrar.  Modern kom till 

Sverige strax efter dem och fann det svårt att lära sig svenska normer, vilket gjorde att 

barnen kunde göra lite som de ville och inte hade några klart definierade regler hemma. 

Under en tid i Christians uppväxt valde hans mor att flytta familjen från x-stad till en 

annan stad och ifrån hans far. Hon såg varningsklockorna och ville inte att hennes barn 

skulle följa samma fotspår som deras far. Det blev en tuff skilsmässa mellan hans 

föräldrar. Under loven besökte Christian sin far i fängelset. . Modern träffade en ny man 

som hon gifte sig med, vilket Christian har hade svårt att acceptera under uppväxten. 

Christian försökte hålla kontakten med sin far men när fadern blev utvisad och fortsatte 

med kriminalitet avbröts den helt. Christian delar med sig av hur svårt modern har hade 

det, ensamstående med tre barn, och att hon inte riktigt behärska det svenska språket. Hon 

jobbade inte på den tiden utan gick på socialen. Christian beskriver sig själv som ”pain in 

the ass”.  

 
Christian: Jo men alltså morsan sa inte heller någonting när jag kom hem med stöldgods, det var inte 

så att hon sa till mig: Ååå, vart har du tagit dom ifrån? Hon bara istället, kom polisen in till mitt rum 

så gömde hon det i garderoben liksom. Det var ganska såhär skev familj över vad som var rätt och 

fel. 

 

Eric är yngsta barnet av fem syskon och redan från tidig ålder var hans pappa inte helt 

med i bilden. Eric minns ändå sin pappa som en väldigt auktoritär förälder som inte var 

rädd att bestraffa sina barn när de inte gjorde som han sa. På grund av att hans föräldrar 

skilde sig återvände hans pappa till X-land och hans mamma stannade i Sverige med 

barnen. Hans mamma började dock resa mycket och lämnade sina fem barn ensamma 

hemma under längre perioder. Eric själv var ca 7-8 år och äldsta systern var 16 år under 

denna period då deras mamma kunde försvinna, kanske två eller tre månader i sträck. 

Erics barndomshem förvandlades väldigt tidigt till en form av ”ungdomsgård”: ”Alla 

barnen hängde, syskonens polare hängde hos oss och vi typ bara satt där och tyckte att 

det var jätte spännande, jätte spännande.”. Eric tar upp att det inte var ovanligt att ett äldre 

syskon tog föräldrarnas plats på föräldramöten i skolan. På grund av att föräldrarna inte 

kom på mötena skapades det en känsla av saknat engagemang. Även om Eric förklarar 

att han har och hade en bra relation med sin familj förutom pappan, fanns det inte en stabil 

vuxen som tog hand om dem under mammans resor.  

 

Leffe växte upp i en invandrarfamilj, där hans far var en före detta kriminell och hans mor 

arbetare som slitit hela sitt liv och aldrig utfört kriminella handlingar. Leffe är yngsta 

barnet av fyra syskon, hans tre år äldre bror är en före detta ungdomsbrottsling som la av 

efter första ”voltan” (straffet). Leffe och hans bror blev tvångsomhändertagna när Leffe 

är 7-8 år, för att de varit ute på gatorna om nätterna. Föräldrarna jobbade båda natt under 

denna period och trodde att deras barn låg hemma och sov. För Leffes del hamnade han 

hos en fosterfamilj, i vilken han bodde mellan 1979-1981. Han träffade endast sina 

föräldrar på helgerna, men Leffe blev osams med sin fosterpappa vilket resulterade i att 

Leffe lämnade sin fosterfamilj och hamnade under Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) fram till sitt första riktiga fängelsestraff. När Leffe växte upp var aga 

mer förekommande och hans far slog honom upprepade gånger, något som kulminerade 

i att Leffe slog tillbaka när han blev äldre. Han minns inte sin far som alkoholist, trots att 

han själv hade berättat för Leffe att han var det. När Leffes far dog år 1989 valde hans 

mor att flytta från x-stad till en annan stad och mot slutet av 1990-talet tappade Leffe 
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kontakten med sin mor. Han beskriver sin relation till sin tre år äldre bror som mycket 

dålig, men säger att han idag har bättre kontakt med brodern än tidigare. Leffe minns att 

som barn fick han dricka öl för det ansågs vara bra för matsmältningen på den tiden, så 

familjen hade alltid en kasse med folköl på balkongen. 

 

Bosse är uppvuxen i ett hem med en pappa som var alkoholist och våldsam samt med en 

mamma som fann sig i den situationen. Han hade även två systrar. Bosse har både sett sin 

mamma bli slagen av deras pappa och har själv blivit slagen.  Som femårigt barn var 

Bosse en orolig och rädd kille. På nätterna beskriver han hur han låg och nästan väntade 

på att få höra gap och ett skrik från pappan som ramlade när han var på fyllan. Bosses 

mamma drack inte och försökte så gott hon kunde att förhindra pappan från att ge sig på 

Bosse eller hans två systrar.  

 

Robert växte upp i ett hem med en polischef till far som var mycket auktoritär och Robert 

minns att han fick mycket stryk som barn. Robert hade aldrig fått en kram varken av sin 

mamma eller pappa. När hans far fått reda på att Robert snattade var det örfilar eller slag 

från en livrem som blev bestraffningen. Robert är mellanbarnet i en syskonskara på tre. 

Han har en storasyster som är fem år äldre och en lillasyster som är ett och ett halvt år 

yngre än han själv. Han stod sin lillasyster närmast och har alltid skyddat henne. När 

Robert var 15 år blev han omplacerad till en ungdomsvårdsskola där han befann sig tills 

han var 19-20 år. Året efter att Robert blir placerad på skolan fick han besked om att hans 

far hade begått självmord. Han minns att han fällde tre tårar och vägrade delta i 

begravningen, trots att han var med på jordfästningen.  Hans fars alkoholproblem var 

tydligen anledningen till hans död, han hade druckit konstant i nästan två år innan han tog 

livet av sig. Robert minns deras relation som obefintlig, hans far brydde sig inte om 

honom och den inställningen var ömsesidig för Robert.  

 

Mobbning och utanförskap. 

Christian har en invandrarbakgrund och beskriver sig komma från en dysfunktionell 

familj, där han på grund av att inte vara ”svensk” haft det svårt under uppväxten. En 

konsekvens av utanförskapet var att han drogs till andra problembarn som befann sig i 

liknande situation som han själv. 

 

Eric har blivit mobbad och retad för att han var annorlunda och inte ”svensk”. Med sin 

familj bodde de under hans barndom i Förorten i x-stad. Mobbningen som Eric utsattes 

för under sina yngre dagar skapade ett ”stort hål” som han ständigt har försökt att läka. 

 
Eric: Jag kommer ihåg att jag oftast var retad på grund av och de att jag var annorlunda. Jag kan 

säga så här, redan vid tidig barndomsålder kände jag mig, vad ska man säga, det var som att jag hade 

ett stort hål, kände som att jag inte dög och jag tror att… har jätte mycket med all mobbning jag 

utsatts för, jag var alltid jätte retad och det skapade en orolig kille.” 

 

Eric beskriver sig som att vara en inåtvänd kille som gärna ägnade sig åt att skapa olika 

fantasivärldar i sitt eget huvud. Detta kan tolkas som att Eric hellre lekte låtsaslekar än 

socialiserade med andra barn, på grund av de trakasserier han fått utstå. Eric kände att 

han inte dög och kanske kände han också att det var bäst att hålla sig till sina fantasivärldar 

som gav honom den tryggheten han behövde, en plats där ingen kunde skada honom. 

Mobbningen var också något Eric fick uppleva när han besökte sitt hemland, ”sen så åker 

jag till X-land och så blir jag retad igen för att jag är FÖRSVENSKAD och blev jätte 
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retad där också…”. Det som skedde med Eric, som i detta stadium var runt sjuårsåldern, 

är att han började slåss och han märkte också att han var bra på detta. Utifrån att Eric 

började slåss kände han att han blivit någon i andras ögon.  

 
Eric: Senare när jag kommer hem och jag började andra klass, kom hem sådär efter sommarlovet 

och du vet? Dom där ungarna som retade mig dom fortsatte att reta mig men nu var det som… nu 

var jag inte den man retade som bara gick och grät och si och så. Jag började slåss tillbaka och en 

sak som jag märkte tidigt. Som jag sa ifrån början jag hade alltid den där tomheten, det där hålet, 

jag kände mig värdelös, jag dög inte och jag märkte att när jag började slåss då vart jag någonting...  

   

Eric berättar om när hans pappa slog honom med en elsladd och att han då såg det som 

att det var han själv det var fel på. Tankemönstret att människor gjorde honom illa på 

grund av att det var något fel på honom, bidrog också till att känslan av tomhet växte och 

Eric säger att det fortfarande är någonting han bär på.  

 

I Leffes fall så har hans fängelsevistelser lett till att han blivit av med jobb, trots att chefer 

gillat hans insats. Han blev dock aldrig accepterad av sin svärmor. Vid ett tillfälle kom 

Leffe i kontakt med presidenten för en kriminell organisation när de satt ihop på x-

anstalten. Leffe erhöll ett brev om en plan att mörda någon på presidentens avdelning, 

något som skapade problem för Leffe, då polisen fick för sig att de planerat någonting 

ihop. Konsekvenserna blev att Leffe fick sitta i isolering, ha egen dusch, en egen 

avdelning och fick inte komma i kontakt med någon annan intagen. Han satt isolerad 

under en månad och trots att brevet var feladresserat dokumenterades denna händelse och 

följde med honom i hans papper: att han ansågs vara farlig och tillhöra den här 

organisationen. När Leffe återigen åkte in i fängelse år 1989 ansökte han om att få hjälp 

med sitt missbruk, men blev nekad hjälpen för att det ansågs att han var ett hopplöst fall. 

 

För Bosse utmynnade faderns alkoholism i att Bosse inte ville vara hemma så mycket, 

eftersom det var en otrygg plats för honom. Han visste precis när pappan hade somnat på 

fyllan och det var då han valde att gå hem. I det området som Bosse växte upp visste 

polisen om hur familjeförhållandena såg ut. Hela familjesituationen gjorde att Bosse 

skämdes och hatade sin familj under uppväxten. 

 
Bosse: Jag skämdes ju över att min farsa var alkoholist liksom, VEM fan vill tala om att ens pappa 

dricker varje dag, liksom. Inte fan vill jag det alltså. Så när någon frågade hur har du det hemma? 

(skratt) det är jätte bra! Sen sken jag som en sol… 

 

Robert beskriver sig som att vara släktens svarta får, han blev relegerad första gången i 

tredje klass, efter det hade det bara eskalerat. Robert uttrycker att han lidit av psykiska 

problem, vilket han har förstått senare, ”som rädslan av att inte duga, rädslan av att inte 

räcka till, rädslan av att inte få vara med”. Robert var en pojke som alltid känt sig utanför 

sedan barnsben på grund av sitt utseende.  

 

Identitetsutveckling, förebilder och gemenskap. 

När Christian är tolv år åkte hans far in i fängelse och när han på loven begav sig iväg för 

att besöka honom så ljög han för sina kompisar om vad han skulle göra. Christian sa att 

han skulle besöka x-stad men istället skulle han till x-anstalt. Christian tyckte det var 

pinsamt att se sin far i tidningen och han var inte stolt över att tala om sin far.  Med tiden 

så fick det en omvänd effekt, i stället för att han tyckte att det var pinsamt började 

Christian tycka att det var häftigt att hans far var kriminell och satt in i fängelse. Denna 
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skiftning skedde när han själv redan var småkriminell och umgicks med andra 

”missanpassade barn”. Han trivdes i deras sällskap, de med invandrabakgrund, de med 

vilka han snodde bilar och rökte ”brass” med som 13 årig. Christian beskriver sig ha haft 

rollen som rebellen och klassens clown ” det var så att jag inte var duktig på något direkt 

så här”, så jag gjorde saker för att klassen skulle tycka att jag var rolig. Men Christian var 

skoltrött och när hans far blev utvisad från Sverige tog det hårt på honom. Då kontakten 

upphörde för alltid blev en konsekvens att Christian sökte efter en annan fadersgestalt. 

Han började att kolla mer på de äldre killarna i sitt område, ”dom som var häftiga”. Dock 

var Christians far fortfarande hans hjälte för att han var stark och för att ”ingen satte sig 

på han och så ville jag bli liksom”. Hans far uppmuntrade till våld med uttryck som ”kan 

du inte slå dom med dina händer så slå dom med det första bästa du ser”. 

 

Eric som varit mobbad under längre perioder av sitt liv fick respekt genom att slåss och 

genom att stå upp mot mobbarna samt erhöll därför en självuppfattning som ”Eric som 

ingen vågar slåss med”. När andra pratade om honom kände han att vad som sades ” 

boostar ju mitt ego”. Eric säger att han alltid velat undvika känslan av att andra ska säga 

att han är feg, inte vågar eller är en ”Bangare”, vilket har lett till att han gjort många saker 

för att bli accepterad. Genom att slåss mot folk blev Eric en förebild för dem han 

försvarade, som var mycket ”mindre”, och att han alltid ställde upp Denna utveckling 

bidrog till att han mådde bra under denna period av sitt liv. Under denna period började 

också äldre killar som var 18 år och småkriminella att umgås hemma hos honom. Eric 

berättar att han började att se upp till dessa artonåringar.  En gång då de kom hem till 

honom med stora säckar pengar satt han och två kompisar och tittade fascinerat på killarna 

och tänkte ”SÅ där vill jag också bli. För någonstans så tycker jag att killarna är jätte 

coola (…) och det var nog då jag bestämde mig för att också, jag vill också bli så här, jag 

vill också bli lika stor som dom där killarna”.  

 

Redan som tolvåring höll Leffe på med droger och kriminalitet för att försörja sitt 

missbruk. Han omgav sig med vänner som också var missbrukare. De flesta vännerna 

som Leffe har från sitt ungdomsgäng är döda, det finns enligt honom fyra-fem som är vid 

liv och utav dem är två fortfarande aktiva missbrukare, medan de andra har lagt av helt. 

Från hans tonårsgäng är det inte många alls som är vid liv, Leffe berättar att de flesta är 

döda. Från hans missbrukargäng är det inte många kompisar kvar heller, eller så fortsätter 

de fortfarande i samma spår. År 1989 blev Leffe klassad som psykopat, men den 

diagnosen ansåg inte en annan läkare stämma. Denne läkare ansåg att Leffe var aggressiv 

men inte någon psykopat. Leffe berättar om hur ungdomshemmet inte ville ha honom på 

grund av att han hade dragit en skruvmejsel mot en vårdare och hotat med att hugga ihjäl 

honom. Leffe har också hotat personal på socialen och på frivården. Leffe beskriver sig 

ha varit en väldigt aggressiv människa, där han hotat allt och alla, till och med poliser.  

 

Bosse berättar att han drogs ”till dom som var mycket värre än mig själv”, det var då han 

kände tillhörighet, ”då var jag en utav dom”.  När Bosse begick sitt första brott, ville han 

visa att han inte var rädd, att han vågade.  Han beskriver sig själv som att han var alltid 

den som klev fram först, om någon sa ” Hoppa in genom den här balkongen och sno det 

här” så gjorde han det utan att tänka på konsekvenserna. Bosse kände sig trygg i sitt 

kompisgäng, det var där han vågade göra saker, det var där han kände att han var ”EN i 

gänget helt enkelt ”, kompisgänget blev hans trygga plats. Bosse ville visa för sina 
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kompisar att ”jag vågar att visa att jag törs fan göra grejer som INTE ni törs göra, liksom. 

Kolla vad häftig jag är”.  

 

Robert kom från en familj där fadern tillhörde ”gräddgänget”, han var polischef, och 

sekreterare för Lion. Det var väl det rebelliska i Robert som gjorde att han valde att ta en 

annan väg än sin far. Robert har alltid gått i speciella klasser ”allt jag gjorde kunde vara 

bättre, ingenting dög utifrån hur det var”, det var känslor som Robert burit med sig. Robert 

bytte skolor väldigt ofta på grund av slagsmålen han hamnade i. 

 

Första brottet. 

Christian begick sitt första brott när han var 9 år Han minns det som väldigt oskyldigt, 

han ville bygga en skateboard ramp, så han gjorde inbrott för att få tag på ”bygg- grejer”. 

Han har också ägnat sig åt att klottra i sitt område.  

 

Under sommaren mellan sexan och sjuan träffade Eric på andra barn som också hade det 

oroligt hemma och som Eric beskriver som lika oroliga som honom själv. Under denna 

period börjar Eric och hans kompisar att röka och begå ”lätt kriminalitet”. Eric berättar 

om hur de gjorde inbrott på ett dagis, där de snodde ”massa med glassar” och hur polisen 

tog fast dem men att det inte blev några påföljder. 

 

Leffe, hans 3 år äldre bror och en gemensam kompis stal en bil när Leffe var sju år. De 

hade varit ute och busat när Leffes föräldrar jobbade natt, och tog sig in i ett privat område 

där Leffe hittade ett par bilnycklar. De bestämde sig för att köra ut bilen från området och 

hans bror fick köra. Han minns händelsen som rätt kul och som en spännande kväll.  

 

Bosse var tolv år när han begick sitt första brott, han snodde en moped. Han kände en 

spänning och fick en kick av att begå brottet.  

 

Robert begick sitt första brott som 9 åring, han började att stjäla och efter det så eskalerade 

brottskarriären till grövre och grövre brott.  

   

Don’t do the crime if you can’t do the time. 

Christians karriär inom kriminalitet började ”oskyldigt” med ett inbrott som han gjorde 

som nioåring. Senare blev det snatterier som sedan eskalerade till att sno bilar. På den 

vägen var det. Christian fick sin första dom när han var 17 år för grov misshandel. Under 

denna tid hade Christian blivit utslängd från sin skola för att lärarna inte orkade med 

honom längre och blev skickad till en ”särskild klass” där andra ”värstingar” var. Polisen 

hade fått upp ögonen för Christian och såg att det höll på att gå snett för han. Christian 

börjar slåss mer och flera anmälningar gjordes mot honom för misshandel. En av dessa 

anmälningar blev han sedan dömd för. Socialen ville skicka iväg honom, men hans mor 

vägrade släppa taget om sin son, vilket ledde till att Christian fick vara kvar hemma. Dock 

kunde inte hans mor hantera Christian längre och konsekvenserna blev att han fick flytta 

hemifrån som 17-åring. Christian lyckades fixa en bostad med hjälp av socialen och 

fortsatte att gå i skolan med alla ”värstingarna”. Han fortsatte även sälja droger och 

började göra sig ett namn. Kompisarna tipsade honom om att ta studielån för att få pengar, 

allt han behövde göra var att gå på några kurser. Med pengarna från CSN köpte han ”ett 

hegge” (hekto), och ”… ett hegge blev två hegge sen blev det tre hegge. Jag var jävligt 

bra på det jag gjorde.”. Han gick från att vara en buse och ligist till en yrkeskriminell. 
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Som 18-åring växte Christian inom sitt område, han började med att sälja ”brass” (hasch) 

som övergick i att han började sälja ecstasy, syra, tjack, piller och benzotabletter. Han 

bredde ut sitt kontaktnät som till slut sträckte sig över olika län. På grund av detta fick 

polisen korn på honom, de började att förfölja honom och ta kort på honom. Under den 

här tiden var Christian inte så blyg med att visa upp sig och sina tillgångar. 

 
Christian: jag var inte blyg heller jag sprang runt med fet guldlänk och buntar med pengar för det 

hade jag sett i filmer att dom hade buntar med pengar och så satte dom ett gummi band runt det, det 

var gangster och så sprang jag runt och så här. Ja jag var 18 år och jag stod ju där uppe.  

 

Christian blev efterlyst av polisen och 2003 åkte han in i fängelse. Domen blev 18 

månader och 20 dagar. Detta var Christians första gång i fängelset. I häktet mindes han 

att han reflekterade över anledningar till att inte han skulle klara av sin fängelsevistelse, 

hans far, hans farbror, många av hans vänner hade suttit inne ”så varför skulle inte jag 

klara av detta”. Med domen var Christian som 23 åring redan slutkörd inom kriminalitet, 

han minns att han tyckte det var skönt att få kunna andas ut och slippa stressen från polisen 

och stressen från andra kriminella. I häktet satt Christian med en ”fet avtändning och 

klättrade på vägarna tillslut, att läkaren fick komma och ge mig piller för att jag skulle 

kunna sova överhuvudtaget”. År 2005 kom Christian ut och samma dag träffade han sina 

kompisar och sitt gamla gäng. Christian valde att komma tillbaka till sin gamla stad.  

Saker behövde redas ut vilket lede till att Christian behövde sin ”backning”. I samma 

veva valde Christian att kliva in i en organisation, de hade planer för honom och han valde 

att gå den vägen. År 2010 åkte han fast igen, denna gång för försök till mord som han 

överklagar och blev slutligen dömd för grov misshandel. Han fick ned det från fem år till 

tre år och sex månader och blev placerad på klass 1-anstalt vilket är det högsta i Sverige. 

Christian har fjorton domar emot sig, varav många är för våldsbrott och han klassificeras 

som våldsbrottsling. 

 

När Eric var 16 år utförde han sitt första beväpnade rån. Vapen fick han av de äldre 

killarna, samma killar som Eric såg upp till. De äldre killarna som var förebilder för Eric 

kunde också ge de yngre killarna jobb, att exempelvis utföra ett rån. I sådana fall fick Eric 

ensam eller med vänner sedan en viss procent för sin ansträngning. I samma veva börjar 

Eric sälja droger och som 18-åring sålde Eric kilovis med narkotika till folk och betalade 

sin hyra med förtjänsten från denna försäljning. Vid denna tidpunkt var Eric på toppen av 

sin karriär och mådde bra, han hade hittat sin plats och funnit gemenskapen genom 

bekräftelsen från sin omgivning och sina förebilder. När Eric var 23 år åkte han fast för 

olovligt frihetsberövande och blev dömd till ett år och fem månaders års fängelse. Eric 

överklagade till hovrätten och domen lades ned på grund av avsaknad av huvudvittne.  

Eric släpptes fri. En vecka efter såg Eric huvudvittnet, hotade honom och blev följaktligen 

åter dömd för olaga ingripande i rättssak samt dömdes till tre månaders fängelse. 

 

Leffe har under större delen av hela 1990-talet suttit bakom lås och bom, under den tiden 

har han kanske varit ute i 3 månader. Leffe gick runt en månad i frihet.  Därefter tillbaka 

in i fängelset igen med straff på mellan tre till fyra år varenda gång. Leffe har begått brott 

som grova stölder, narkotikabrott, grov misshandel, utpressning mot en socialsekreterare, 

skadegörelse och brott rörande droger och olovlig körning. Vid ett tillfälle minns han hur 

han knivskar en annan person efter att ha varit ute tre månader.  Han hamnade då på x-

anstalt där han satt från 92- till slutet av 1990-talet. Eftersom Leffe började missbruka 

redan vid tolv års ålder ägnade han tidigt nätterna åt att stjäla, för att kunna försörja sitt 
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drogmissbruk. Men Leffe har aldrig känt att det har varit något problem att sitta av tiden 

och han har suttit på alla klass 1 anstalter i Sverige samt även på många andra anstalter 

runt om i landet.  

 

Bosse fick sitt långa fängelsestraff när han är 18 år. Han satt inne i två år. Han beskriver 

sin tid i fängelset som att det inte var så farligt, han fick ju tre måltider om dagen och 

sedan kunde han ägna sig åt att arbeta i någon verkstad i åtta timmar. Då går ju dagen.  

Bosse tänkte att ”jag går in och gör min tid sen går jag ut och skiter väl i det här, jävla 

plitjävlar och alltihopa här.”. Inne på fängelset drogs Bosse till dem som var mycket värre 

än han själv. Bosse har en lång lista på vilka typ av brott som han har ägnat sig åt, rån, 

stölder, inbrott, förskingring, bedrägerier, narkotikabrott, olaga vapeninhav, våld mot 

tjänsteman etc. Bosse har suttit över tio år effektiv tid i fängelse och blivit dömd för cirka 

40 domar.  

 

Robert var tjuv innan han började missbruka och har ägnat sig åt brott som bilstölder, 

inbrott, i källare, affärer, villor och lägenheter, väskryckningar och alla möjliga smårån. 

Han begick sina brott med spridda polare under åren som han var placerad på ungdoms- 

och vårdskola. Under denna period i sitt liv var Robert mest på rymmen och för att kunna 

finanseria sitt missbruk så begick han många brott. Det fanns ingen tanke på att Robert 

så småningom skulle hamna i fängelset, den tanken fanns inte när han var yngre trots arr 

han missbrukade och var kriminell. Något konsekvenstänkande hade Robert heller inte, 

även om han visste att det han gjorde var fel så ville han stjäla för att kunna ” slå i mig så 

mycket jag bara kunde”, en indikation på att han tyckt om att missbruka. Han fick sin 

första dom när han var cirka 19-20 år, fick skyddstillsyn och anstaltsbehandling och 

endast en månads fängelse med ett års övervakning och prövotid i tre år.  Med missbruket 

kom flera tillfällen då Robert blev satt i fängelse. 

 

Missbruk. 

Christians började röka ”brass” redan som 13 åring och ju äldre han blev desto djupare 

gick han in i drogerna. Christian slutade röka ”brass” och försökte hitta en 

ersättningsdrog. Han sålde många hallucinogena droger och började testa alla möjliga 

droger som ”LSD, svamp, ecstasy, party droger liksom, kokain …”. Christian fann en 

ersättningsdrog för ”brass” i ”benzo” (bensodiazepinderivat). Han gillade hur drogen 

påverkade honom, med andra ord slapp han känna ångest. Christian började också dricka 

mer alkohol. En konsekvens av sitt missbruk var att han oftare hamnade i slagsmål. Som 

23 åring var Christian slutkörd med sin livsstil. Han hade gått från att bara ta lite droger 

till att nu behöva sin drog för att ens fungera. Drogerna hjälpte honom att orka ”göra vissa 

grejer”, men Christian uppfattade inte sig själv som en missbrukare.  
 

Christian: nej men jag är inge knarkare och dom är knarkare, jag är inte det, jag är inte så pundig, 

jag har ju fina kläder, jag är solbränd, jag kunde gå till solarium och var jätte flummig och svamla 

massa grejer men i mitt huvud var jag OKEY för att jag hade feta kläder. 

 

Då Christian blev dömd till fängelse vid 23 år bestämmer han sig också för att sluta 

missbruka. Han kom underfund med att han missbrukade droger för att dämpa sin ångest. 

I Christians värld var det mycket hot och våld där känslorna till slut kom ikapp honom, 

sveket mot sin familj, som att inte delta på hans systers bröllop, all ångest kom upp till 

ytan. Christian hade mycket på sitt samvete av allt det dåliga han utsatt andra för, ibland 

var han tvungen att ”göra grejer och vissa grejer kanske man inte vill göra heller…”, men 
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eftersom han inte ville att andra skulle trampa på honom och för att få respekten han 

tyckte sig förtjäna var han tvungen att ibland ta i med hårdhandskarna. Dock kunde inte 

Christian inse att han hade problem med alkohol. När han kom ut år 2005, fortsatte han 

att dricka och med alkoholen kom det dåliga omdömet, han börjar att ”förhandla med sig 

själv”, han intalade sig att kokain var en finare drog och på den vägen återföll han i 

drogerna på nytt. Kokain blev piller som sedan övergick till allt möjligt för Christian när 

han drack.   

 

Det stora hålet som Eric hela tiden talar om, som gjorde att den orolige killen började 

slåss för att fylla tomheten, kan beskrivas som en av flera orsaker till att Eric började med 

kriminalitet men blir också en anledning till att han föll för drogen amfetamin.  

 
Eric: (..) nu tror jag att jag är vid 21 års åldern och i samband med det så prövar jag amfetamin (…) och 

på något sätt, precis som det var när jag var yngre när jag började slåss, första gången jag tog amfetamin 

så var det också, jag HITTADE HEM, inte hittade hem men den här tomheten, det här hålet som jag 

alltid burit på som värdelös det blev fyllt utav de istället, jag kände mig så jävla bra och, det som är så 

sjukt med droger också att de från början kan ge en falsk stolthet, man känner ”I’m on the top of the 

world” och det var det verkligen vad det gjorde med mig… 

 

Drogens påverkan fick Eric att börja göra dåliga affärer, han ”blåste” folk på droger vilket 

ledde till att han fick mycket ”konstiga” människor efter sig. En annan konsekvens blev 

att människor inte vill göra affärer med honom på grund av att de inte litade på honom. 

Eric fortsatte att knarka och hans rykte försämrades ytterligare. Eric berättar att i den 

kriminella världen så är det ryktena man lever på, ”en människa som alla vet gör bra 

affärer det är en sådan människa som folk vill göra affärer med”. Eftersom Eric nu 

”smutsat ned sig” och folk fick höra om detta ville de inte längre göra affärer med honom.   

 

Leffe har missbrukat sen han var tolv år. Han testade drogen amfetamin med äldre 

kompisar. På skoltid så rökte han ”brass” med killarna och till en början gick det bra att 

missbruka. Leffe började att missbruka på heltid redan som 14-åring vilket slutade med 

att han blev inlåst. Men som 14-15 åring blev han placerad på ett behandlingshem för 18-

åringar, vilket han rymmer ifrån. Leffe hade en liten period mellan 1987-88, där han 

jobbade halva 1987 och sedan började missbruka tills han hamnade på x-anstalt 1988. 

Men Leffe fortsatte att missbruka på anstalten, då det fanns lika mycket droger där inne 

som ute. Efter att ha muckat från en anstalt år 1999 bad han om ”tjänstråd” och fick 1500 

kr och för pengarna köpte han alkohol på systembolaget. Att erkänna för sig själv och 

andra att Leffe var missbrukare hade han inga problem med, efter att ha ”mist två körkort 

och två familjer”, visste han problemet i hans liv. Under större delen av tiden som 

missbrukare har Leffe varit bostadslös och levt på gatan, i olika källarförråd, på härbärgen 

och sovit på parkbänkar. 

 
Leffe: Jag sitter alltså på en parkbänk mitt bland folk och kör i mig, och bryr mig inte. Och folk 

skriker vad gör du? Jag tänkte vadå? Jag lever och sen så gick jag bara, jag brydde mig inte jag gick 

in i affärer och tog kycklingar och då kom jag på vilket skit liv jag har och försökte ändra på det 

men det gick inte, inte då, jag fick inge hjälp, dom sa att jag skulle få en lägenhet om jag höll mig 

drogfri i 6 månader och det gjorde jag och när jag kom tillbaka efter 6 månader då sa dom nej nej 

alla utom DU. Då var det bara, fortsätta knarka.  

 

Leffe anser sig inte ha problem med alkohol, hans huvuddrog har varit amfetamin men 

han är medveten om att hans omdöme försämras när han har druckit. Om en gammal vän 
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träffade på Leffe i ett berusat tillstånd och säger ”…du jag har knark, då kliver jag i”, men 

det gör han inte om han är nykter. Leffe anser att alkohol triggar och att det är en lömsk 

drog. Han berättar också om att han har gått på heroin i ca fem år sammanlagt, ett år på 

heltid, och att han har rökt hasch och haft piller utskrivna legalt i 15 år (en ADHD 

medicin).  

 

Bosse började som 12 årig med att sniffa lim, tinner och bensin för att slippa känna något 

överhuvudtaget. Bosse ville komma bort från känslan av ensamhet i en tuff situation där 

pappan skapade kaos i deras hem.  

 
Bosse: För jag gick ju omkring, alltså jag kan komma ihåg alltså att jag kissade i sängen, jag var 

orolig, jag var rädd och jag kände mig jävligt ensam hemma. Jag låg alltid vaksam för vad min farsa 

skulle göra mot min mamma och var jävligt rädd liksom. Så är det, och det här skadade mig totalt 

alltså, tänk dig själv som femåring och ligga och vara orolig liksom för vad som ska hända. Med gap 

och skrik, smäller i dörrarna och farsan ramlar på fyllan och det är blod överallt, alltså du fattar ju 

själv alltså. Och det här skapar oro hos någon och jag vill inte känna dom här känslorna därför så 

hittade jag hem direkt när jag började knarka, liksom. PANG vad fan har jag inte gjorde det här 

förut, ja, så illa blev det. 

 

För Bosses del kunde han ha stunder då han kände att livet var ”schyst”, när drogerna 

fungerade och kriminaliteten flöt på. Vid dessa tillfällen satt han inte inne på kåken och 

polisen hade inget med honom att göra. Bosse beskriver att han tyckte det var ”sjukt” hur 

han kunde gå omkring påtänd och ha hur mycket pengar som helst och tycka att allt var 

bra. Bosse beskriver att han inte hade någon kontroll över sig själv när han knarkade, hans 

liv blev totalt ohanterligt när han tog droger, han hade ingen respekt för någon, han 

struntade fullständigt i ” vem det var som stod i vägen för mig.”.  Det var aldrig aktuellt 

att Bosse inte hade amfetamin, kokain eller någon annan typ av drog på sig. När Bosse 

missbrukade fanns det alltid öl eller brännvin med i bilden. Bosse delar med sig av en 

händelse då hans satt på häktet och vaknade med blod på kläderna och inte visste vad som 

hade hänt. En blackout är en vanlig konsekvens som Bosse upplevt när han blandat 

alkohol och tabletter.  

 

Robert var tjuv innan han blev missbrukare, men från 15 års ålder har han koncentrerat 

sig på narkotika. Robert har konsumerat det mesta inom droger, förutom nätdroger. Han 

minns sin första gång som” nått av det häftigaste jag hade tagit”. Robert tog amfetamin 

men på den tiden hette drogen fenmetralin.   

 
Robert: Jag fick ju lära mig själv att ta spruta första gången, det var ju kutym att man sätter inte 

jungfru på någon va. Jag fick sitta och titta på när kompis tog sen fick jag göra likadan och det gick 

ju bra. Vi hade biopermission från skolan, men valde att knarka och stanna ute istället. Det var första 

rymningen där. Ibland så mådde man fruktansvärt dåligt för du åt inget och drack inte som du 

behövde. Du gick ned 20 -25 kilo på en vecka va. Då sov du några dygn och sen käkade lite gran 

och sen var ju det borta va. Då ville du ut igen. 

 

Robert har fram och tillbaka under 36 år ägnat sig åt missbruk av droger som hasch och 

amfetamin (fenmetralin), han har även haft perioder under tidigt 1970-tal när han tog 

LSD. Även om Robert har suttit inlåst har detta inte stoppat honom från att missbruka. 

Han förstod inte att han också var alkoholist ” jag hade fruktansvärt dåligt ölsinne och jag 

ska inte dricka men ändå så gjorde jag det”. Robert klarade inte av att behålla sina jobb 

han haft genom åren medan han missbrukade, anställningarna blev kortvariga på grund 
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av att Robert gjorde bort sig ”Jag brukar säga att jag är världsmästare på att göra bort 

mig.” 

 

 Återfall, kvinnor och problem med föräldraskap.  

Christian livsstil har inte bara påverkat honom utan även kvinnorna han haft i sitt liv. Att 

själv vara så punktmarkerad av polisen gör att polisen också har ögonen på de personer 

den kriminelle umgås med. Christian berättar om en händelse när hans dåvarande flickvän 

blev stoppad av polisen när hon är ute med sin bror.  De blev tvungna att visa legitimation. 

Vid tillfället visste inte hennes bror om att Christian var kriminell, vilket var anledningen 

till att de blev stoppade. När Christian kom ut från fängelset år 2005 var han redan 

slutkörd dock hade han ouppklarade saker att reda ut, vilket slutade med att Christian gick 

ännu in djupare in i kriminaliteten och blev gängmedlem. Christian återföll i brott 4 

gånger mellan åren 2005- 2010, våld mot tjänsteman, olaga vapeninnehav, en misshandel 

som han gick fri från och försök till mord. Han dömdes för de resterande tre brotten. Den 

sista domen tog hårt på hans familj på grund av brottets natur. Christian hade blivit dömd 

för ”massa grejer med det hade aldrig varit så grovt”, nu satt han i häkte för att ha försökt 

mörda en annan människa. Det var ett bråk som urartade i hans lägenhet, Christian blev 

slagen av den andra killen och Christian drog fram en kniv och högg ner honom. Med 

tanke på omständigheterna fick han ned domen från försök till mord till grov misshandel..   

 

Efter att ha suttit av sitt fängelsestraff i tre månader ville Eric förändra sitt liv och tog 

kontakt med myndigheterna för att kunna få en plats på ett behandlingshem. Eric fick en 

plats på ett behandlingshem där han befann sig en månad och under den här tiden mådde 

han bra. Under samma stund berättade hans flickvän att hon var gravid. Eric stöttade 

henne och fanns vid hennes sida, men ju mer hennes mage växte så började också hans 

tomhet att växa, känslan av att vara värdelös trädde fram och de började att bråka väldigt 

mycket. Eric hade nu haft uppehåll från sitt knarkande i ca sex-sju månader under hennes 

graviditet, men ju mer henne mage växte, desto mer beskriver han att hans egen tomhet 

växte. . Eric började då att umgås med vissa utav sina tidigare vänner, som enligt Eric var 

helt aktiva narkomaner och vissa av dem sålde även narkotika. Eric beskriver sitt återfall 

som att han bara skulle ta ett par bloss, och då ” började karusellen om igen”. Detta 

resulterade i att Eric började bruka mer droger och lämnade sin höggravida partner ensam 

mer och mer, ibland kunde Eric försvinna i en hel vecka. Destruktiviteten gjorde att Eric 

skapade bråk mellan sig och sin partner för att få en anledning till att kunna bege iväg och 

missbruka droger. Eric nådde en punkt där han ansåg att hans partner började bli ”jobbig” 

och stå i hans väg för vad han ville göra, vilket var att missbruka. Kulmen på bråken blev 

att han lämnade henne och deras två-treåriga son. Eric började dock vid denna tidpunkt 

se att drogerna inte längre egentligen fick honom att må bra. 

 
Eric: (…) Och saken var så här att, vi den här tiden så började jag knarka mycket på min skam och 

min skuld. Då var det så att (…) tidigt när jag var så här 20 årsåldern, det som var så roligt och täppte 

det här hålet och det börjar bli det som gör att hålet blir större att ju mer jag knarkar desto dåligare 

mår jag, för ibland kunde jag knarka under en längre period och inte våga höra av mig till min son 

eller till hans mamma. 

 

Efter att Leffe muckat från fängelset år 1999 bestämde han sig för att åka upp till x-stad, 

där träffade han sin nuvarande hustru. De förlovade sig samma år och gifte sig året efter, 

de har nu varit ihop i 14 år och har två barn tillsammans. Leffe har dock totalt fyra barn, 

ett som är fött år 1986 och ett fött 1988, men han har ingen kontakt med dem. Kontakten 
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med de två tidigare barnen bröts efter att han återfallit i droger efter sju års drogfrihet. 

Barnen tyckte att han hade svikit dem. Återfallet kom då en vän till Leffe erbjöd honom 

ett hekto och sade att han skulle sälja det, vilket han inte gjorde utan konsumerade allting 

själv. Leffe mådde inte bra under denna period i sitt liv. Han försökte dölja för sin fru att 

han missbrukade, men kunde inte dölja det längre när polisen kom och knackade på 

dörren.  
 

Leffe: Hon frågade vad jag höll på med. Och jag svarade ingenting sen drog jag bara, sen höll jag 

mig borta hemifrån, sen när jag vart tagen tänkte hon gå ifrån mig. Men sen så pratade vi ut om det, 

men jag knarkade ett år för jag mådde så himla dåligt, det är inge ursäkt, men det var därför jag 

knarkade i alla fall. 

 

Leffe åkte sedan fast för 54 gram tjack (olovlig narkotikabrott). Han fick ett straff som 

han avtjänade. Det var första gången på sju år som han åter igen satt i fängelse.  

 

Bosse har under sin livsstil som kriminell och missbrukare inte haft något 

konsekvenstänkande och efter den tvååriga fängelsevistelse han fick som straff när han 

var 18 år återgick han till gamla rutiner utan att reflektera så mycket. Hans vänner 

hämtade upp honom med en bil full av droger när han blev frisläppt. Bosse viste om att 

detta skulle hända, och även om han varit drogfri ett tag återgick han till gamla vanor. 

Bosse berättar att det inte var ovanligt att han begick nya brott och åkte fast igen ganska 

snabbt efter att ha släppts ut från fängelset ” Alltså det värsta någonsin det var ju bara 

några dagar, och en vecka, 14 dagar, tre veckor, en månad, innan jag torskade igen…”. 

Bosse har under sina fängelsevistelser fortsatt att använda droger, eftersom drogerna 

funnits bakom murarna. Även om drogerna hade hjälpt Bosse att fly från sina känslor 

började han mot slutet av sitt missbruk att må dåligt. Det spelade ingen roll om Bosse 

hade droger eller inte, för när tankarna och ensamheten trädde in efter att fängelsedörren 

stängts kunde han inte fly från känslorna.  

 

Bosse har varit gift två gånger där han trott ”nu ska tjejerna fixa mig”, allt kommer att gå 

bra det handlar bara om att träffa rätt tjej, ha en ”schyst” bil, ”schyst” lägenhet eller 

radhus, men Bosse har haft allt det här och detta har inte fått honom att lämna sin livsstil. 

 

Hans första fru visste inte om att han var tungt kriminell förrän efter att de hade gift sig. 

Bosses fru började undra var alla tusenlappar kom ifrån, då översta byrålådan var full 

med pengar. Bosse kunde inte hålla masken längre ” då hade jag svårt att säga att det var 

från arbetsförmedlingen”. Han berättade för sin fru att han var tungt kriminell och hon 

fann sig i detta. Bosses fru stannade kvar då hon tyckte det ”var schyst, hon kunde ju ta 

en näve med stålar och sticka iväg med sina polare och gå och handla inne i stan, och inte 

bara köpa till sig själv utan till sina polare”. Enligt Bosse var det kanske girigheten som 

fick henne att stanna. Men när Bosse började att handla med tunga droger som han också 

började använda själv orkade hon inte längre. När Bosse återigen satt i fängelse ville hans 

gravida fru skilja sig. Hans son föddes samtidigt som Bosse muckade. Nu orkade han inte 

mer. Bosse åkte hem till sin fru och skrev över lägenheten i hennes och sonens namn.  

 
Bosse: Jag kommer hem till henne och jag kan inte ta hand om min son det går inte. Jag kan inte ens 

ta hand om mig själv hur fan ska jag kunna ta han om honom? Så jag skriver över lägenheten på 

henne, för lägenheten var MIN. Så jag skriver över hela lägenheten på henne och min son liksom, 

och drar därifrån. Och ja vi skiljs ju helt enkelt så är det ju, då är han ett år bara, lite över ett år. 
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Bosse kom in på sitt gamla spår med knarkande och kriminalitet. Han brydde sig inte om 

sin familj eller son för att kriminalitet och droger styrde honom totalt. Men några år efter 

träffade han en ny kvinna och Bosse började intala sig själv att ”den HÄR gången kommer 

det att gå bra”. Hans nya fru blev också med barn och var beredd att stanna och försöka 

hjälpa och stötta honom fast hon visste om hans livsstil.  Men bara några månader senare 

var det dags igen, Bosse ljög och manipulerade till den punkt hon varken förstod in eller 

ut på grund av hans lögner. Bosse fick två barn med henne, men allt slutade så illa att de 

blev tvungna att lämna ifrån sig båda barnen till socialjouren. Hans kvinna hamnade på 

psyket och Bosse fortsatte som vanligt. I ett misslyckat rånförsök, jagad av polisen voltar 

Bosses bil vilket resulterar i att hans bästa vän avled. 

 
Bosse: (...)inte nog med att jag lämnar ifrån mig mina barn så händer sådan här grejer också då. Det 

här blir jävligt destruktivt efter det här så skiter jag fullständigt i vad jag tar och hur mycket jag tar 

och när jag tar och framför allt var jag tar, på någon toalett eller ju name it, jag bara skiter i det, bara 

fullständigt.  

 

Robert har varit gift fyra gånger, han har fyra barn med fyra olika kvinnor. Den före detta 

frun, som han har sin yngsta dotter med, träffade han när de var före detta missbrukare, 

men strax efter så återföll frun i narkotika och strax därefter Robert själv ”vi raserade 

alltihop, villa, bilar, körkort, ekonomin, barn, hundar allt”. Konsekvensen av återfallet 

blev att barnet blev LVU placerat. De andra barnen blev kvar hos sina mammor och fick 

sedan nya pappor. Medan han sitter i fängelset kommer yngsta dottern och hälsar på 

honom, vilket var en glädjefull dag men också smärtsam för Robert. Någon kontakt med 

barnen fanns inte medan han missbrukade Den kontakten försökte han ta upp när han 

började jobba med sig själv.  Emellertid fick han erfara att han ” inte kan klampa in här 

som pappa eller morfar”.  

 

 

Diskussion  

 

 

Uppsatsens syfte var att få ökad förståelse kring kriminalitet och missbruk. Detta gjordes 

genom att genomföra en jämförelse mellan hur före detta kriminella och missbrukare 

beskriver sina tidigare liv och resultaten från deras genomförda personlighetstest, SSP. 

Undersökningen var baserad på fem personers liv, Eric, Christian, Leffe, Bosse och 

Robert som alla varit kriminella och missbrukare med avtjänade fängelsestraff i sina 

bagage. Genom semistrukturerad intervju har deltagarnas upplevelser och reflektioner 

kring sin tidigare livsstil fångats in. Bedömt utifrån det kvalitativa resultaten, har 

frågeställningen som löd; ”Hur beskriver individerna bakgrunden till sina liv som 

kriminella och missbrukare?” blivit besvarad. I det kvalitativa resultatet presenteras olika 

anledningar och reflektioner från deltagarna runt deras tidigare livsstil. Utifrån 

personlighetsformuläret Swedish universities Scales of Personality (SSP), har viktiga 

personlighetsdrag för varje intervjuperson identifierats.  Utifrån detta test har uppsatsens 

andra frågeställning som löd: ”Finns det något i deras personlighet som kan ge förståelse 

av deras tidigare kriminalitet och missbruk?” blivit besvarad. Sett till SSP profilerna finns 

det faktiskt inte något i personligheten som direkt förmån att förklara varför dessa 

individer fallit in i kriminalitet och missbruk, utan det verkar i huvudsak beror på andra 

faktorer. Uppväxtmiljöerna eller de svaga anknytningarna har möjligtvis haft en större 

påverkan på deras livsöden än deras personlighetsdrag. Ännu en tolkning av att SSP-
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instrumentet inte verkar ge utslag kan vara, att de personer som ingått i undersökningen 

är sådana individer som lyckats ta sig ur sin kriminalitet och sitt missbruk och att deras 

personlighet på så vis kunnat vara en styrka i sammanhanget.  

 

I resultaten finner man både likheter och olikheter sett till personlighetsdrag hos 

intervjupersonerna, men generellt sett överensstämmer vissa fynd med litteraturen om de 

personlighetstyper kriminella tenderar att ha. Inom extraversionsfaktorn visas två 

avvikande traits för samtliga deltagare, interpersonell distans (D) och impulsivitet (I). En 

hög önskan efter närhet till andra med det mindre avvikande värdet (<40) har märkts hos 

fyra av fem deltagare. Strävan efter närhet till andra kan bottna sig i avsaknad av en 

fadersgestalt under större delen av samtliga deltagares liv. Av att ha haft svaga 

anknytningar, som ger individen mer frihet att agera avvikande (Fagan et al., (2013) kan 

samtliga deltagare i stället ha sett upp till rule – breaker (Beckers 1963). Den auktoritära 

stilen vissa fäder haft, har lett till att samtliga deltagare fått uppleva kroppslig bestraffning 

snarare än kärlek eller trygghetskänslor. Avsaknaden av trygghet kan i sin tur vara en av 

förklaringarna till varför intervjupersonerna vänt sig till ett liv av missbruk. När ett 

beroende utvecklas byggs gradvis hjärnan om så att drogen får ett större övertag över de 

naturliga stimuli (Agerberg, 2004). Steven Hymans påstående att ens prioriteringar 

övertas av droger vilket gör att en missbrukare inte längre kan göra rationella och 

långsiktiga val ligger i linje med varför deltagarna förlorat sitt sunda handlingsmönster 

och förstört sina familjeliv, förlorat sina jobb samt sin sociala status (Agerberg, 2004; 

Goldberg, 2010). 

 

Impulsivitet är också ett avvikande värde som funnits i deras SSP resultat där en av fem 

deltagare har ett extremvärde (>70) och två av fem har ett mindre avvikande värden (>60).  

Bergström (2004) hänvisar till återfallsterapeuten Terence Gorski som tar upp 

personlighetstypen; känslostyrd, (som innefattar individer som oftast handlar först och 

tänker efteråt), vilket tenderar att vara ett personlighetsdrag hos kriminella och är 

avspeglad i tre av deltagares SSP resultat. Det förhöjda värdet av impulsivitet hos de tre 

deltagarna överensstämmer med Bergströms (2004) personlighetstyp; låg impulskontroll, 

som innefattar att individen har svårigheter att vid exalterade intryck ignorera sina 

skadliga impulser.  

 

Christian 

Christian har en invandrarbakgrund och kom till Sverige när han var sju år. Han är 

skilsmässobarn och mellanbarnet i en syskonskara på tre. Det rådde en ambivalent 

hållning i familjen till brottslighet när han växer upp. Fadern var kriminell och har suttit 

i fängelse såväl som hans farbror och faster. Christian har identifierat sig med andra 

”missanpassade barn” och har haft ett kriminellt fadersideal. Han begick sitt först brott 

som nioåring och har fjorton domar emot sig, varav många är för våldsbrott. Christian 

började röka ”brass” som 13-åring och ju äldre han blev desto fler olika droger testade 

han på. Christians livsstil har också inneburit konsekvenser för de kvinnor han haft i sitt 

liv, då de ibland fått uppleva punktmarkeringar från polisen. Karakteristiskt sätt verkar 

Christian, utifrån SSP profilen, ha fem avvikande resultat stresskänslighet (SS), 

äventyrslystnad (AS), interpersonell distans (D), irritations benägenhet (TI) och verbal 

aggression (VTA). Den sociala identitetsteorin handlar om grupptillhörighet och att ingå 

i en in-grupp (Hogg & Vaughan, 2010). Personens grupptillhörighet bidrar till att viktiga 

aspekter i jaget kan definieras och ge vägledning för hur den ska bete sig gentemot 
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individer från ut-gruppen (Hogg & Vaughan, 2010). Grupptillhörigheten ger oss en 

identitet och en känsla av att tillhöra det sociala samhället. I Christians fall har 

tillhörigheten varit viktig och han har tillhört en kriminell organisation, denna längtan 

efter tillhörighet och gemenskap verkar enligt hans resultat i SSP fortfarande vara stark 

(D). När Christian vid vissa tillfällen varit påverkad av droger och alkohol har han ofta 

hamnat i slagsmål. Detta går att relatera till Hymans beskrivning om att hjärnan gradvis 

byggs om samt att drogen får ett större övertag över det system i hjärnan som ska reglera 

våra prioriteringar (Bergström 2004), vilket i Christians fall inte fungerat korrekt. Spåren 

av drogernas effekter kan möjligtvis finnas kvar hos Christian och kan enligt SSP ha 

avspeglats på värdena SS, AS, TI och VTA. 

 

Eric  

Eric är yngsta barnet av fem syskon. Han har skilda föräldrar sedan sju-åtta års ålder. 

Fadern fanns inte med i bilden under Erics uppväxt, eftersom han åkte tillbaka till deras 

hemland. Modern började vid samma tillfälle att resa mycket, vilket ledde till att Eric och 

hans syskon blev lämnade ensamma under längre perioder. Eric blev mobbad som liten, 

som ledde till att han blev en inåtvänd kille som ägnade sig mer åt sina fantasivärldar än 

verkligheten. Han har velat undvika känslan av att andra ska se honom som feg vilket har 

gjort att han vid en viss tidpunkt fann ett sätt att hävda sig genom våld.  Han begick sitt 

första brott sommaren mellan sexan och sjuan. Som 18-åring sålde Eric kilovis med 

narkotika till folk och blev på så sätt självförsörjande. Hans huvuddrog har varit 

amfetamin sedan han testade det som 21 åring. När Eric i sitt återfall väljer sitt missbruk 

över sin familj mister han både flickvän och son. Inom neuroticismfaktorn 

(ångestbenägenhet) finner man tre extremvärden, psykisk ångestbenägenhet (PsTA), 

stresskänslighet SS, bitterhet (E), och ett mindre avvikande värde, undergivenhet (LA). 

 

Idén om positiv förstärkning som handlar om att en person vill upprepa en viss aktivitet 

som stimulerar hjärnans belöningscentrum (Goldberg, 2010) kan vara en del av 

förklaringen till varför Eric återföll i droger fast hans flickvän var gravid. Eric som då bör 

anses ha det bra i livet, varit drogfri och snart skulle bli pappa föll för lockelsen som 

drogen hade. I Erics fall kan drogen ha blivit en flykt från den bristande självkänslan och 

”tomheten”.  Eric som blivit beroende av drogen har också förlorat förmågan att helt 

uppskatta livet på annat sätt än via narkotikan (Goldberg, 2010). Trots att Eric har en 

tålmodig partner som stått vid hans sida under hans bra och dåliga stunder valde han 

drogen framför livet som hans partner ville dela med honom.  

 

Den positiva förstärkning, känslan av eufori, som Eric uppnådde via drogerna avtog så 

småningom och ersattes med negativa upplevelser som gjorde att tomheten växte i takt 

med missbruket. Under intervjun berättade Eric att en känsla återvände under hans tid 

som drogfri och då hans partner var gravid; känslan av att vara värdelös återvände och 

jag tolkar det som att Eric, medan han ser magen växa, också upplever en växande känsla 

av att inte duga. Den psykosociala abstinensen tog över inom Eric, och denna 

sinnesstämning handlar om att undvika abstinens av olika former (Goldberg, 2010). 

Abstinenssymtomet härstammar från tidigare negativa sociala relationer- samma motiv 

som gjorde att individen började att ta droger (Goldberg, 2010). I Erics fall handlade det 

om att läka tomheten han burit på. Tomheten kan vara relaterad till en bristande 

självkänsla och rädslan för ansvar samt att inte kunna vara en bra förälder verkar ha varit 

utlösande för hans återfall och verkar ha lämnat spår som reflekteras i hans SSP resultat.  
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Leffe 

Leffe växte upp i en invandrarfamilj, där hans far var en före detta kriminell och alkoholist 

och hans mor alltid arbetade. Leffe är yngsta barnet av fyra syskon. Han begick sitt första 

brott när han var sju år, vilket resulterade i tvångsomhändertagande och omplacering. 

Åren mellan 1979 och 1981 bodde han hos en fosterfamilj. Leffe började missbruka redan 

vid tolv års ålder och missbrukade på heltid redan som 14 åring. Hans huvuddrog har varit 

amfetamin men han har även gått på andra droger som heroin i sammanlagt fem år. Leffe 

har under större delen av 1990-talet suttit inlåst. Konsekvenserna av hans livsstilsval har 

påverkat både jobb, relationer samt gjort att han förlorat kontakten med två av sina fyra 

barn. Han har omgivit sig med vänner som också var missbrukare. Enligt samtliga 

delskalor av SSP resultaten verkar Leffe ha avvikande eller extremt avvikande värden. På 

det stora hela kan resultatet tolkas utifrån Travis Hirschi teori om sociala band, vilken 

handlar om relationen som individen har till en grupp den tycks känna att den tillhör 

(refererad i Sarnecki, 2009). Utifrån Leffes liv har dessa band aldrig riktigt blivit starka. 

På grund av att Leffe inte haft någon konkret förebild som fått honom att eftersträva 

åtaganden och vara delaktig i den legitima världen kan detta ha resulterat i att tron på den 

etablerade samhällsordningen förvunnit (Thurby, 2004) och därmed vara en förklaring 

till hans SSP resultat. De svaga anknytningar som Leffe haft skapar mer frihet att agera 

avvikande (Fagan et al., 2013). En förklaring till hans avvikande SSP-profil och resultat, 

bortsett från stresskänslighet (SS) och psykisk ångestbenägenhet (PsTA) (som båda ligger 

på normala gränser), kan vara att de svaga anknytningar som verkar ha haft en stor 

påverkan på hans liv.  

 

Bosse 

Bosse är uppvuxen i ett hem med en far som var alkoholist och våldsam samt med sin 

mor och två systrar. Fadern utsatte både honom och Bosses mor för misshandel. Faderns 

alkoholism bidrog till att Bosse redan i tidig ålder inte ville vara hemma och kände sig 

skamsen över familjesituationen. Han identifierade sig med ”dom som var mycket värre 

än mig själv”, med vilka han även kände tillhörighet. Bosse var tolv år när han begick sitt 

första brott, har suttit över tio år effektiv tid i fängelse och blivit dömd för cirka 40 brott. 

Som tolvåring började Bosse med att sniffa lim, tinner och bensin. När han blev äldre var 

det aldrig aktuellt att Bosse inte hade amfetamin, kokain eller någon annan typ av drog 

på sig. Bosse har varit gift två gånger och har sammanlagt tre barn, dock har han endast 

kontakt med två av barnen idag. I Bosses profil finner man tre avvikande resultat, 

impulsivitet (I), interpersonell distans (D) och verbal aggression (VTA). Avsaknaden av 

en sund relation till fadern kan vara en bidragande faktor till att Bosse har en hög önskan 

att ha närhet till andra och därför ägnat sig många år av sitt liv till att ha varit en rule – 

breaker och sett upp till dom som var värre än han själv, som också varit rule – breakers 

(Beckers 1963). Benägenheten att passa in och tillhöra en grupp kan vara en förklaring 

till varför Bosse haft mentaliteten- agera först och tänka sen, som att ha varit först i gänget 

med att exempelvis göra inbrott och överdosera.  Tankemönstret går hand i hand med 

personlighetstypen känslostyrd person (Bergström 2004). Bosse fann sig själv i våldet 

och kriminaliteten och uppnådde en status som in-grupp-medlem även om andra individer 

skulle definiera deras grupp som en ut- grupp (Hogg & Vaughan, 2010). 
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Robert  

Robert växte upp i ett hem med en polischef till far som var mycket auktoritär. Som barn 

fick han mycket stryk av sin far. Robert är mellanbarnet i en syskonskara på tre. När 

Robert var 15 år blev han omplacerad till en ungdomsvårdsskola där han befann sig tills 

han var 19-20 år. Robert beskriver sig vara släktens svarta får som alltid känt sig utanför 

sedan barnsben på grund av sitt utseende. Han har också alltid gått i speciella klasser och 

fått byta skolor, ofta på grund av slagsmålen han hamnade i. Robert begick sitt första brott 

som nioåring och var således tjuv redan innan han började missbruka som 15-åring. Sedan 

dess koncentrerade han sig på narkotika. Robert har varit gift fyra gånger, han har fyra 

barn med fyra olika kvinnor och jobbar på att återfå kontakten med sina barn. Resultatet 

av Roberts personlighetstest ligger till övervägande delen inom normalzonen. Tre mindre 

avvikelser finns dock sett till undergivenhet (LA), impulsivitet (I) och interpersonell 

distans (D). Undergivenhet kan bottna i att fadern var polis och var mycket auktoritär och 

att Robert därför satt sig emot sin omgivning och dess regler som en form av uppror. 

Utifrån teorin om sociala band (Sarnecki, 2009) verkar Robert, som under sin uppväxt 

aldrig fått en kram, varken av sin mamma eller pappa, tolkas det som framkommer under 

intervjun som att han har haft svaga band till sina föräldrar. Sökandet efter närhet till 

andra kan troligtvis bottna sig i denna brustna relation. Hans beteende i kombination med 

sitt missbruk kan ha lett till att han mist både jobb, kvinnor och barn samt hamnat i 

fängelse, vilket verkar överensstämma med litteraturen kring drogers påverkan på hjärnan 

och förlusten av sunda handlingsmönster (Agerberg, 2004; Goldberg, 2010). 

 

Metoddiskussion 

SSP-formuläret har här bedömts vara ett bra instrument för att identifiera de olika 

karaktärsdragen hos intervjupersonernas respektive personlighet. Eftersom SSP inte 

verkade kunna spåra några tydliga mönster av avvikelser hos de undersökta personerna 

så skulle en kritisk invändning mot instrumentet kunna vara att det inte är heltäckande 

och inte fångar in och förklarar en hel komplex personlighet. Ett exempel på brister skulle 

kunna vara att instrumentet helt saknar tydligt anknytningsrelaterade frågor. Å andra 

sidan så bygger den föreliggande undersökningen på material från människor som rest 

sig. Det är inte säkert att SSP-utfallet skulle bli detsamma om personlighetsinventoriet 

hade tillämpats på personer som fortfarande är fast i kriminalitet och missbruk, något som 

eventuella framtida studier skulle kunna ge besked om.    

 

Användningen av kvalitativ semi-strukturerad intervju har ansetts varit den mest 

relevanta metoden för datainsamlingen i denna studie. Motiveringen till denna slutsats är 

att genom intervjufrågor har det varit möjligt att erhålla kunskap av relevans och genom 

öppna intervjufrågor fånga in intervjupersonen egna synpunkter och reflektioner över sin 

tidigare livsstil. Sett till urvalet anses bekvämlighetsurvalet genom KRIS ha varit relevant 

då jag kunnat handplocka personer inom deras organisation som uppfyller 

urvalskriterierna i uppsatsen (haft ett liv som kriminell och missbrukare). På detta sätt 

kunde urvalet bli någorlunda representativt för att kunna besvara undersökningens syftet. 

Dock ska jag påpeka, sett till det generella urvalet, att tillgängligheten till personer som 

tagit sig ur kriminalitet och missbruk inte varit stora, men jag är tillfredsställd med antalet 

intervjupersoner som valt att medverka. Kritiken sett till arbetets kvalitet och validitet är 

att inom kvalitativa intervjuer finns det svårigheter att vara objektiv. Sett till 

personlighetsformuläret har det ändå varit relativt lätt att vara objektiv och validiteten har 

kunnat uppehållas. Min roll som forskare under insamlingen och under analysen kan ha 
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påverkat resultatet omedvetet eller medvetet. Som intervjuare är det svårt att inta en helt 

objektiv position då ens förståelse och förförståelse kan ha färgat av sig eller bidragit till 

en viss vinkling av den förvärvade informationen, vilket påverkar validiteten till det 

sämre. En annan aspekt som kan ha påverkat den tematiska analysen (som kan ha blivit 

lidande) är att mitt kriminologiska perspektiv i grunden kan ha vinklat analysdelen. 

 

Sammanfattningsvis har denna studie gett en ökad kunskap om individers upplevelser av 

ett kriminellt liv, kriminella kretsar och erfarenhet av droger. Studier av denna karaktär 

kan leda till att både skolmiljön och allmänhetens bemötande kan förbättras, sett till 

personer med problematisk bakgrund. Ett förslag till framtida forskning skulle vara att 

titta närmre på preventionsmöjligheter för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet och 

ett liv präglat av missbruk. Jag anser att det behövs ett större urval av före detta kriminella 

och missbrukare för att verkligen fånga in relevanta aspekter rörande anledningar till 

varför vissa väljer denna livsstil, vilket i förlängningen skulle kunna bidra till insikter om 

prevention, som skulle vara intressant till vidare framtids forskning. 
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