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Varför långtidsuppföljning?
•
•
•
•

Teoretiska utgångspunkter
Kausalitet
Policy implikationer
Långsiktiga effekter
– McCords studie

Ansökan om plats på §12 institutioner
i Stockholms län mellan 1990 ‐ 1994
• Ansökningar: 1514 pojkar och 549 flickor
• Antagna: 696 pojkar och 257 flickor
• Medelåldern vi intagning 16 år (andelen under
14 år c:a 10%)
• Medelåldern vid uppföljning 36

Problemprofiler vid intagning
Profil
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Missbruk
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13

41
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84

34

Den procentuella andelen fängelsedomar av samtliga
lagföringar per ålder. Män och kvinnor. Samtliga
barnpopulationer samt SiS och Syskon till SiS i The Stockholm
Life‐Course Project

Invandrare och svenskar

Kriminella karriärer, begrepp
•
•
•
•
•
•

Början
Fortsättning
Slutet
”Intermittency”
Vändpunkter
Human agency

Vad påverkar

Citat 1
• I: Så, vad skulle du säga har haft störst betydelse
för dig när det gäller att komma bort från
droger, kriminalitet och så vidare?
D: Jag tycker det är i grunden om mognad. Du
inser att detta inte är för dig längre. Jag minns
den sista tiden, brottslighet, droger och
amfetamin, jag var så trött på det. Men jag hade
inget val, om man kan säga så. Jag hade
ingenting att ersätta det med. Men det är svårt
att hitta en väg ut när du är hög som ett hus.

Citat 2
• I: Om jag har förstått er rätt, när du var med henne, ägnade du dig
inte åt droger och kriminalitet så mycket?
D: Jag gjorde det inte alls. Eftersom hon ställde krav, jag gick på
heroin då också. Så hon sa, det är antingen jag eller droger. Jag var
kär så jag valde henne. "Om du slutar ska jag vara där för dig 100
procent", sa hon.
Och jag menar, jag var liggande hemma på avgiftning och hade ett
återfall, och när hon fick reda på det började jag med amfetamin i
stället. Jag gjorde en månad av det, och då hon fick mig sluta det,
och när jag vände mig till alkohol, ställde hon krav där också. Men
det var svårare att sluta med det.
I: Det var svårare att sluta med alkohol än amfetamin?
D: Det var svårare eftersom jag var tvungen att ha något.

Citat 3
• D: Det är, att sluta göra det här, det är precis som att bli någon
annan. Och bli någon annan händer inte över en natt. Jag slutade
med amfetamin, slutade med heroin, men hela det här missbruket
var kvar så jag bytte till alkohol, och senare, när jag flyttade
utomlands var det en hel del festande med syra och rökande, dricka
öl och drinkar. Allt fanns kvar, det som faktiskt fick mig att börja
försvann inte med att lämna landet.
I: På vilket sätt. . .?
D: Ja, jag var trött på den där korrumperade världen och folket,
stöld och bedrägeri, och jag fick även HIV.
I: Det [HIV] var viktigt för dig [att avstå]?
D: Ja, på sätt och vis, men jag gjorde droger och brott flera år efter
det.

Citat 4
• I: Fanns det gånger [då] när du trodde att du ville sluta?
M: Nej, men jag ville hålla upp. När jag kom ut ur fängelset,
ville jag inte gå rätt ut på samma spår igen, men det var för
många skäl. Jag ville ha en timeout, du vet, och jobba lite,
göra lite ärliga pengar, och sedan åka tillbaka [här hänvisar
Mark både till "åka tillbaka till fängelset", och vad som kan
kallas "ett kriminellt liv"]. Jag ville inte komma ut direkt
från fängelset, eftersom jag hade sett människor komma
ut, vara ute i ett par veckor, göra inbrott och droger, och
sedan komma tillbaka, att få ännu hårdare straff. Jag ville
komma ut ett tag, vara fräsch och ha bra hälsa. Men
drogerna och det livet började suga in mig igen, för det var
den jag var.

Citat 5
• F: Så när det blev alltför bråkigt hos oss fick jag sova hos min vän.
Så jag gick ut, köpte en kvarting sprit och gjorde några rader, åkte
in till stan och gjorde alla möjliga dumma saker [slogs, stal]. Sen
åkte jag till min vän, sov och klev upp och jobbade nästa dag.
I: Så du lyckades behålla jobbet under den tiden?
F: Åh ja, jag lyckades med allt, oavsett hur fucked up jag var.
Verkligen skrämmande om du tänker på det. Det var bara en gång,
nej två, när det blev något av det [en varning på jobbet], men
jobbet gjorde detta liv möjligt. . . Jag slutade aldrig riktigt. . . då,
men jag arbetade fortfarande, jag körde till och med buss, hade jag
alla typer av jobb. Sen höll jag upp ibland. Jag arbetade på en bank
tills de var tvungna att låta mig gå. Senare arbetade jag ibland
nätter på en bensinstation, sålde grejer [droger] till människorna
där.

Citat 5
• J: Jag tog några raster när jag behövde dem, när jag hade pengar
eller en flicka eller kände mig utbränd, men snart började jag att
kasta tärningarna [begå brott och ta droger] igen. . . Jag hade ingen
anledning att sluta, ville inte sluta, tiden gick fort, saker flöt på och
jag hade roligt. (John)
• O: Jag tryckte "paus" ett par gånger när jag var ung [i tjugo‐ och
trettioårsåldern] tog uppehåll ett par månader, gjorde en del
hederligt arbete som byggjobbare eller vaktmästare, du vet, men
jag menar, det var bara perioder. (Oliver)
• R: Sluta? Jag slutade aldrig, inte då. Tja, jag menar, när du var i
fängelse, naturligtvis, och kanske jag gjorde det ett par gånger när
jag var ute också, som fanns en gång hade jag en flickvän och jag
höll upp ett tag, tills vi började göra saker [brott] tillsammans, men
du vet. . . inget mer. Jag var snart igång igen. (Robert)

