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Bakgrund



Kriminalitet som livsstil  (livsstils-begreppet)



 
 
KRIMINALITET 
 
KRISBROTTSLINGAR – ENSTAKA BROTT I EN LIVSKRIS 
EKONOMISKA BROTTSLINGAR 
GÄNGRELATERAD BROTTSLIGHET 
ORGANISERAD BROTTSLIGHET 
SEXUALBROTTSLINGAR 
UNGDOMSBROTTSLINGAR 
TRAFIK BROTTSLINGAR 
VÅLDSBROTTSLINGAR 
EGENDOMSBROTTSLINGAR 
SUBKULTURSBROTTSLINGAR 
DROGRELATERADE BROTT 
PSYKISKT SJUKA BROTTSLINGAR 
 



 
 
BROTTSLIGHET KAN SES SOM EN LIVSSTIL MED FYRA 
GRUNDDRAG: 
 
UPPREPANDE BROTT MOT SOCIALA OCH JURIDISKA LAGAR OCH NORMER 
 
EN KRÄNKANDE HÅLLNING MOT ANDRA MÄNNISKOR 
 
NJUTNINGSLYSTNAD 
 
ALLMÄN ANSVARSLÖSHET 
 



TVÅ TYPER AV 
KRIMINALITET



Proaktiv



Reaktiv



Kriminalitet Proaktiv – kallblodig, 
planerande, förberedd 

och målinriktad

Reaktiv – 
Impulsstyrd, 

spontan, humörs 
styrd och oöverlagd



 Proaktiv Aggression 
– Kallblodig 

– Offensiv 

– Beräknande 

– Tjänar ett syfte 

– Förväntade resultat

 Reaktiv Aggression 
■ Humörs styrd 

■ Försvars inställd 

■ Impulsiv 

■ Känslomässig 

■ Fientliga antaganden



Kriminalitet och drogmissbruk orsakar 
varandra i båda riktningar

När man studerar missbrukare och kriminella över tid försvinner de enkla 
förklaringarna som bara pekar i en riktning. Båda fenomenen påverkar varandra på 
olika sätt. Det finns en tendens att växa ifrån både missbruk och kriminalitet (om man 
överlever över huvud taget). Men drogmissbruk försenar att man växer ifrån 
kriminalitet  och tvärtom så försenar kriminalitet att man växer ifrån missbruket.  
Relationen mellan kriminalitet och droger är komplex. Det finns en teori som förenar de 
båda och deras relation till varandra och det är Glenn D. Walters teori om livsstilar. 



Livstil och BEROENDE

Beroende 
sjukdomar

Livsstilar



Livstil och BEROENDE

Kriminell livsstilDrogberoende



Samband droger och kriminalitet

Ca 65 % av de  intagna på fängelse i Sverige bedöms ha ett beroende av 
illegala droger. Till detta kommer ett okänt antal alkoholister.



Hur börjar det?

Beteendeproblem och kriminella handlingar föregår kriminellt tänkande 

Förändring i kriminellt tänkande föregår förändringar i kriminellt beteende







Ungdomskriminalitet
n I Philadelphia fann man att en liten grupp av unga 

pojkar (6%) begick 50% av alla brott som unga pojkar 
gjorde sig skyldiga till 

De få pojkar som begår brott före 15 års ålder
kommer att stå för majoriteten av brotten i sin
åldersgrupp när de blir vuxna (SoS -
Folkhälsorapport 2005)

En livslång kriminell karriär kostar 250 miljoner
Ett mord kostar 72 miljoner (130x72)/år 
En våldtäkt 1.8 miljoner (260x1.8)/år

Anders Tengström
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Brutalt våld, droger och ekonomisk brottslighet.  

En unik rapport som SVT Nyheter tagit del av har kartlagt Sveriges 
extremister, fotbollsfirmor och kriminella nätverk.  

De är ca 17 000 personer – alltså många fler, mer utbildade och bättre 
organiserade än forskarna räknat med.



Nyheter Kriminalitet som livsstil 4.0



Kontrollmodellen

Kontrollmodellens kärnbegrepp:

• Bristande hämningar

• Bristande självkontroll

 Kontrollmodellen i livsstilsteorin ser orsakerna till brottslighet i första hand som att det saknas något (bristande kontroll 
av barns och ungdomars beteende) snarare än att det finns något olämpligt som påverkar (t.ex. kriminella kamrater eller 
social stämpling) i brottslig riktning.  Bristande självkontroll är grundläggande i kontrollmodellen.



Moraliska modellen

Den moraliska modellens kärnbegrepp:

• Känslokyla

•Avstängda känslor
De som utsätts för övergrepp, som har antisociala rollmodeller hemma och de som får bristfällig moralisk träning 
har en tendens att utveckla ovan nämnda personlighetsdrag. Det allra mest utmärkande draget i känslokylan är 
avsaknad av empati.



Personlighet Omständigheter

Kriminell livsstil



Brottsprocessen





För att arbeta med livsstilar och beroende måste man förstå:

Beroende

Kränkningar - Trauman

Tillfrisknande

Rädsla

Skam



Kriminalitet är 
en livsstil med 

ständigt 
växande rädsla



 Beroende och kriminalitet  tillåter dig inte att besvara livets frågor ärligt för då måste 
du konfrontera Beroendet



 
 
 

FAKTORER SOM VIDMAKTHÅLLER KRIMINALITET 
 
RÄDSLA FÖR FÖRÄNDRING 

KÄNSLOKONTROLL 
 
BRISTANDE TRO PÅ SIN FÖRMÅGA VAD GÄLLER HANDLINGAR SOM ÄR OFÖRENLIGA MED 
KRIMINALITET 
 
MÖJLIGGÖRANDE PERSONLIGA RELATIONER 
 
FYSISKA FÖRÄNDRINGAR 
RITUALER 
 
KRIMINELLA TANKEMÖNSTER 
 
MINSKADE OCH FÖRSVUNNA SOCIALA FÄRDIGHETER 
SJÄLVBILD 
 
KEMISKT BEROENDE 

KRIMINELLA KAMRATER 
 
 



Proaktiv inriktning

Intervention (moteld) 

Förstärk negativa konsekvenser av fortsatt brottslighet 

Förstärk positiva effekter av att vara hederlig
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