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Sammendrag 
 

Tittel 

Ungdom og Kriminalitet – En kvalitativ studie om eks-kriminelle ungdommers vei ut av 

kriminalitet. 

Bakgrunn, formål og problemstilling 

I denne oppgaven forsøker jeg å få en mer dyptgående kjennskap til den sosialt marginaliserte 

gruppen som er ungdomskriminelle. For å skape et grunnlag for diskusjon og kvalitetssikre de 

sosialpedagogiske metodene som brukes i forbindelse med denne gruppen, er det 

formålstjenlig å hente inn ungdommenes egne perspektiver og erfaringer. (Bryderup, 2010, s. 

13). Hvilken forståelse og holdninger har ungdommene til straff, fengsel, kriminalitet og 

behandling? Gjennom mine intervjuer har jeg ønsket å kartlegge noen av perspektivene som 

kan belyse en slik problemstilling og gi en forståelse av hva som har vært sentrale faktorer i 

ungdommenes utvikling.  

Jeg vil se nærmere på risiko- og beskyttelsesfaktorer og hvilken rolle disse spiller på valg og 

handlinger som blir gjort av ungdomskriminelle.  

Metode 

Datamaterialet er innhentet fra kvalitative, semi-strukturerte retrospektive intervjuer. Jeg har 

intervjuet to eks-kriminelle ungdommer. Hovedformålet med intervjuene var å få et innblikk i 

deres egne perspektiver på hvilke faktorer som har påvirket dem i deres erfaringer med 

kriminalitet.  

Funn 

Begge mine informanter hadde en utfordrende barndom, på forskjellige måter, som kan ha 

påvirket dem i valg som har blitt tatt opp igjennom ungdomstiden og videre i livet. Likevel er 

det ingen av dem som vil plassere skyld på andre enn seg selv for hvorfor de ble kriminell. 

Deres vei inn i kriminalitet er forskjellig, men har likehetstrekk. De begynte i det små og det 

eskalerte med tiden. Motivasjonene deres var mye preget av penger og materielle goder, så 

vel som spenning. Selv om de begge beskriver utfordringer med å leve som kriminell, var det 

ingen av dem som stoppet seg selv før det fikk alvorlige følger. De kom til den konklusjonen 

på forskjellig vis etter å ha havnet i fengsel. Begge deres historier er preget av rus, i form av 
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både eget bruk, så vel som salg. Aspektet rus får større plass i en ene informantens 

beskrivelser enn hos den andre. Manglende kontakt med familien som en konsekvens av 

kriminalitet er noe som får mye fokus og blir dratt frem som en viktig faktor til at de avsluttet 

sine kriminelle karrierer. Det har også vært en viktig del av hvordan de har klart å holde seg 

lovlydig. 

Spørsmål angående avhandlingen kan stilles til  

Lars-Martin Stokke 

lasse@stokke.me 
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Forord 
Det er både med lettelse og vemod at jeg nå setter punktum for min venn og fiende gjennom 

de siste månedene. Å skrive en så omfattende oppgave er, uavhengig av resultat, noe jeg er 

stolt av å ha gjennomført. Det har vært en ensom prosess på mange måter, og jeg kommer ut 

av det hele med en følelse av å kjenne meg selv litt bedre, på godt og vondt.  

Jeg vil takke mine informanter for all den innsikt dere har delt med meg. Det har vært lærerikt 

å snakke med dere. 

Takk til min kjære familie og mine kjære venner som har vist overraskende grad av 

engasjement i et prosjekt som i bunn og grunn kun er mitt eget. Dere er herlige mennesker! 

Takk til min veileder, Finn Steenfatt Thomasen, for den hjelpen du har kommet med. Vi har 

ikke hatt mange møter, men du har vært rask med dine skriftlige tilbakemeldinger. Jeg har 

ikke fulgt alle dine oppfordringer, men likevel har du har hjulpet meg med å ta stilling til 

mange viktige spørsmål.  

Takk til Jan Flemming Raae for at du har tatt deg tid til å lese igjennom oppgaven og gitt 

solide tilbakemeldinger når det gjelder grammatiske valg. 

Til slutt vil jeg rette en takk til mine fantastiske barn. Dere har betydd så mye for meg i denne 

prosessen og har hjulpet meg så uendelig mye mer enn dere aner.  

Avslutningsvis vil jeg si til dette til deg som leser oppgaven, dersom du skulle finne noen 

mangler: «We know more than we can tell» og «most of this knowledge cannot be put into 

words». (Polanvi, 1966, s. 4). 
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1. Innledning 
 

1.1 Tema   
Min avhandling vil dreie seg om å få innblikk i eks-kriminelle ungdommers forestillinger om 

hva som var årsaken til at de klarte å bryte sitt mønster og komme seg ut av kriminaliteten, så 

vel som å få tak på hva som var medvirkende til at de begynte og fortsatte. Intervjuobjektene 

mine er blitt voksne mennesker, og jeg er nysgjerrig på hvilke tanker de har om egne 

erfaringer nå som de kan se retrospektivt på det.   

Det er en veletablert sannhet at anti-sosial atferd og kriminell aktivitet øker i ungdomsårene. 

Denne «alder-kriminalitetskurven» har blitt funnet uavhengig av etnisitet, nasjonalitet og 

historisk epoke (Farrington 1986; Farrington et al. 2013; Moffitt 1993; Piquero et al. 2003, 

2007, ref. i Sweeten, Piquero & Steinberg, 2013, s. 921). Ungdomskriminelle er en sosialt 

marginalisert gruppe og reelle barrierer eller opplevde barrierer kan gjøre veien ut av 

kriminalitet vanskelig. «Utviklingskriminologien» legger vekt på sammenhenger mellom både 

risiko- og beskyttelsesfaktorer, og unges livsfaser og overganger (Developmental Crime 

Prevention Consortium, 1999). Jeg ønsker gjennom mitt arbeid å få en dypere forståelse av 

disse sammenhengene.  

 

1.2 Bakgrunn   
I mitt valg av tema ligger det flere hensyn til grunn. Det er et komplekst tema uten klare, 

entydige svar. Det kan være nyttig å ha en mer dyptgående kunnskap om dette temaet når en 

jobber med barn og unge som er på vei inn i kriminalitet, eller som allerede er godt inne i sine 

kriminelle karrierer. Det å ha størst mulig kjennskap til diverse risikofaktorer og 

beskyttelsesfaktorer, er noe en bør strebe etter i arbeid med denne målgruppen. En 

risikofaktor kan forstås som et faresignal for negativ utvikling. Risikofaktorer kan være 

medfødte, erfarte eller tillærte (Damsgaard & Kokkersvold, 2011, s. 28). Beskyttelsesfaktorer 

kan defineres som faktorer «hos individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med 

redusert sannsynlighet for fremtidig negativ psykososial utvikling hos risikobarn» (Overland, 

2007, ref. i ibid, s. 29). Jeg ønsker å få en større forståelse av hva som ligger til grunn for at 

noen mennesker greier å ta et oppgjør med seg selv og komme inn på et annet spor. Samtidig 
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er jeg usikker på hvilke svar jeg vil finne, noe som gjør oppgaven jeg står ovenfor desto mer 

spennende.  

Problematikken i henhold til kriminalitet er som oftest sammensatt. Jeg tror at gjennom å se 

på vekselvirkningene mellom kriminalitet og andre faktorer, så kan en komme frem til mange 

punkter som er viktig å forstå i møte med ungdom som befinner seg i utsatte livssituasjoner. 

Ved å innhente slik informasjon og analysere den kan man oppnå verdifull innsikt, som vil 

bidra til å bedre forstå hvordan en kan optimalisere arbeidet med kriminell ungdom.  

 

1.3 Formål 
Formålet og hovedfokuset til denne avhandlingen er å kunne si noe om hvilke faktorer som 

gjør at enkelte ungdommer klarer å bryte sitt mønster og komme seg ut av kriminaliteten. Det 

vil antageligvis være mange faktorer som spiller inn og jeg er interessert i å ta et 

aktørperspektiv for å finne ut hva eks-kriminell ungdom selv føler var utslagsgivende for 

deres utvikling. Det er ønskelig at denne avhandlingen kan gi dypere innsikt i temaet 

ungdomskriminalitet, og belyse noen områder i behandlingen av unge mennesker som har 

havnet på skråplanet. Gjennom å søke svar hos dem som selv har vært der, håper jeg å få 

innsikt i deres tanker og følelser om hva som har vært med på å påvirke dem gjennom deres 

livsprosesser. Med dette ønsker jeg å finne ut av hvordan jeg kan møte andre i lignende 

situasjoner på best mulig måte. Med tanke på at det ikke nødvendigvis er et skarpt skille 

mellom forskningsmetoder, så ønsker jeg ikke å være fastlåst til ett perspektiv i min oppgave. 

I dag er skillene mellom perspektiv i stor grad visket ut, og det kan gjerne ses på den måte at 

en har en rekke forskningsmetoder til rådighet og så bruker en de metodene som egner seg 

best til å studere området/problemstillingen en har valgt. Selv om det kan virke forvirrende å 

ha muligheten for flere tolkninger, har den også med seg fordelen med at den gir mulighet til 

å se en sak fra flere vinkler. En kan gjerne bruke filmopptak-analogien. En sammensatt 

hendelse, vil kanskje ikke forstås fullt ut hvis den blir gjengitt med bare ett kamera. En må ha 

flere kameraer og flere vinkler for å best mulig kunne forstå helheten (2 Psykologi og 

forskning). 
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1.4 Problemstilling 
I boken Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode fremhever Johannesen, Tufte & 

Kristoffersen (2005, s. 59) at begrepet «problem» lett kan assosieres med at det forskes på 

problemer. De velger derfor å benytte betegnelsen forskningsspørsmål, som indikerer at 

forskning ofte tar utgangspunkt i nysgjerrighet hos den som starter et prosjekt. I denne 

avhandlingen vil likevel termen «problemstilling» bli benyttet, fordi denne betegnelsen er 

godt innarbeidet i litteratur om metode (Thagaard, 2009, s. 51).  

Innledningsvis nevnte jeg at formålet for min avhandling vil være å få et innblikk i hvordan et 

fåtall eks-kriminelle ungdommer har opplevd sin vei ut av kriminalitet, og hvilke faktorer de 

opplever at hadde betydningsfull påvirkning på dem gjennom deres prosesser. 

Problemstillingen må dermed være av en slik art at den bidrar til å belyse disse spørsmålene, 

samtidig som den også er forskbar. Thagaard (2009, s. 52) skriver at problemstilling at må 

være tydelig nok til å gi retningslinjer for metodiske og faglige valg, og den må kunne 

realiseres innenfor gitte rammer. Samtidig må problemstillingen være åpen nok til at en kan 

undersøke temaer som viser seg interessante underveis.   

Følgende problemstilling ligger til grunn for mitt videre arbeid: 

Hva opplever eks-kriminelle ungdommer som de viktigste faktorene til at de klarte å komme 

seg ut av kriminaliteten? 

For å utforske problemstillingen til det fulle, ble det også et naturlig stort fokus på det 

følgende: 

Hva gjorde at de begynte og fortsatte med kriminalitet? 

 

1.5 Avgrensing og begrepsavklaring 
En operasjonell tilgang til en definisjon av kriminalitet ville være å holde fast på de juridiske 

kategoriene. Kriminalitet kan da defineres ved dom og straffeutmåling. De som begår 

kriminelle handlinger, dømmes for det og straffes for det, kan defineres som kriminelle. Så 

enkelt er det ikke med ungdomskriminalitet. Det er vanskelig å gi en operasjonell definisjon 

av ungdomskriminalitet. Kriminalitet må ses som en interaktiv kategori, som blant annet skal 

forstås på bakgrunn av den sosial- og rettspolitiske utvikling, forskningens forskjellige 

teoretiske syn, men også de unges egne forståelser (Bryderup, 2010, s. 13-14).  
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I denne avhandlingen har jeg valgt å ha med to mannlige informanter som begge er eks-

kriminelle ungdommer. De er tidligere domfelt og har vært yrkeskriminell, noe som vil si at 

kriminalitet har vært hovedbeskjeftigelsen deres i perioder. De har fått flere dommer av 

forskjellige alvorlighet og sonet lange fengselsstraffer. Ingen av dem har drevet med kriminell 

aktivitet de fem siste årene. Den ene har det siste året jobbet som daglig leder i en 

organisasjon som driver med rehabilitering av unge kriminelle, den andre driver sin egen 

avdeling i et rekrutteringsfirma.  

 

1.6 Oppgavens innhold og struktur 
Jeg vil starte teoridelen med å se på (2.1) forskjellige perspektiver på ungdomskriminalitet. 

Jeg tar for meg blant annet alder-kriminalitetskurven, «social bonding theory» og «learning 

theory». Videre vil jeg ta for meg (2.2) forskjellige risikofaktorer og intervensjonssystemer. 

Jeg vil bevege meg inn på (2.3) foreldres rolle i form av tilsyn og investering i barnas liv. Her 

vil jeg også se på mishandling og omsorgssvikt som et eget punkt og jeg går mer spesifikt inn 

på hvilken rolle tidspunkt for mishandling spiller. Så beveger jeg meg innom (2.4) skole, 

fritidsaktiviteter og forebyggende arbeid. Jeg tar for meg engasjement og tilknytningens rolle 

på kriminell atferd. Jeg ser på (2.5) tidlig- og seinstartere, samt enkelte forskjeller mellom de 

to gruppene. Jeg tar for meg (2.6) unge som befinner seg i faresonen og deres tanker om 

evnen til å påvirke sin egen situasjon. Jeg ser på kognitive prosesser, moralsk resonnering og 

intelligens. Jeg har et kapittel om (2.7) straff. Her omtaler jeg kort straffens historie, hensikten 

med straff, og forskjellige syn på straff. Avslutningsvis har jeg med et kapittel som i stor grad 

er bygget på (2.8) forskning fra Danmark. Her ser jeg på kriminelle/eks-kriminelle 

ungdommers egne tanker om sin historie.  

Dernest vil metodevalget for avhandlingen bli presentert (3.0). Her går jeg inn på hvilke 

vurderinger jeg har gjort med tanke på fremgangsmåte for innhenting av data og de etiske 

aspektene dette medfører. Den består av 13 deler: (3.1) Kvalitativ forskning, (3.2) 

Hermeneutikk, (3.3) Fenomenologi, (3.4) Forskningsdesign, (3.5) Kvalitativt intervju, (3.6) 

Intervjuguide, (3.7) Utvalg og utvalgskriterier, (3.8) Prestasjon av informantene, (3.9) 

Gjennomføring av intervjuene, (3.10), Transkribering, (3.11) Etiske hensyn, (3.12) Validitet 

og (3.13) Reliabilitet. 

Presentasjon/drøftingskapittelet (4.0) er delt inn i seks deler. Jeg starter med å presentere (4.1) 

bakgrunnen til informantene for å få en større forståelse av deres historie og hvor de kommer 
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fra. Videre ser jeg på (4.2) skolegangen og hvilken rolle den har spilt i forhold til 

problemstillingen. Jeg presenterer (4.3) veien inn i kriminalitet og hvilke motivasjoner som lå 

bak. Det er en egen del om (4.4) livet som kriminell, som bydde på forskjellige utfordringer 

for mine informanter. (4.5) Veien ut av kriminalitet har fått noe større plass enn de andre 

delene, ettersom problemstillingen min omhandler hva som gjør at ungdom kommer seg ut av 

kriminaliteten. Siste delen er det å (4.6) holde seg lovlydig, som jeg ser på som en forlengelse 

av veien ut. 

Helt til slutt har jeg noen (5.0) avsluttende refleksjoner rundt oppgaven og mine funn.  
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2. Teori 
I følge Kjeldstadli (1999, s. 169) er det problemstillingen som avgjør hva vi kan og vil 

anvende som kilde. Kildekritikk blir da beskrevet som et sett håndverksregler som sier 

hvordan vi skal behandle kildene for ikke å forvri den informasjonen vi får ut av dem. Teorien 

jeg har brukt i denne oppgaven er artikler fra forskjellige tidsskrifter, avhandlinger, fagbøker, 

populærvitenskapelige bøker og forskningsrapporter. Det er en rekke nordiske forfattere som 

har skrevet om temaet mitt, og jeg har benyttet deler av dette i oppgaven. Mye av den 

internasjonale teorien har jeg hentet fra kildelistene til disse forfatterne. Jeg har i stor grad 

etterstrebet å benytte forskning og teori av nyere dato.  

Jeg har brukt ulike kilder for å få data om de meningselementene jeg er interessert i, da jeg 

opplevde at ingen av kildene hadde spesifikt fokus på det jeg hadde valgt som problemstilling.  

Det har tidvis vært utfordrende å forholde seg kritisk til kildevalgene. Utvalget er likevel 

foretatt bevisst, og jeg anser kildene jeg har valgt som viktige redskap i arbeidet med 

avhandlingen.  

I første del av teorikapittelet, hvor jeg ser på forskjellige perspektiver på ungdomskriminalitet 

har jeg nokså mye fokus på Hirschi og Gottfredsons forskning. Spesielt Hirschi har blitt 

betraktet som en som har hatt stor påvirkning på forskningen på dette feltet. Selv om noen av 

ideene hans kan ansees som kontroversielle, har det likevel hatt stor betydning for nyere 

forskning som er gjort. 

 

2.1 Perspektiver på ungdomskriminalitet  
I følge Gardland (2002) har kriminologi som en «vitenskap av kriminalitet» eksistert i rundt 

120 år. Rundt 1890 ble termen «kriminologi» skapt, som ett bredere begrep enn eksempelvis 

kriminalpsykologi eller kriminalsosiologi. Hvis en ser historisk på ungdomskriminalitet, har 

forskningen i for eksempel USA vært preget av spenning mellom ideen om rehabilitering og 

ideen om straff. Et fokus på straff innebærer en tanke om et juridisk ansvar og en konsekvens 

som står i forhold til alvorligheten av lovbruddet. Innen rehabilitering ser en gjerne på 

lovovertredelser begått av ungdommer som et samfunnsansvar, mer enn et ansvar individet 

skal bære alene. Bak ligger det en antakelse om at lovbrudd begått av ungdommer kommer av 

dårlig dømmekraft, utilstrekkelige ferdigheter, dårlig omsorg og begrensede muligheter 

(Hoge, Guerra & Boxer, 2008, s. 2).  
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Alder-kriminalitetskurven 

Det finnes mye litteratur som hevder at nesten alle tenåringer på en eller annen måte bryter 

lover og regler og det å være fullstendig lovlydig blir sett på som meget sjeldent (Jones, 2008, 

s. 134). G. Stanley Hall (1904) var en av de første som hadde stort fokus på 

ungdomskriminalitet og han så spesielt på det kurvelineære forholdet mellom alder og 

kriminalitet, hvor kriminalitet forekommer oftere i ungdomsårene enn ellers i livet (Arnett 

2006, ref. i Sweeten et al., 2013, s. 921). Som nevnt tidligere, er det en veletablert sannhet at 

anti-sosial atferd og kriminell aktivitet øker i ungdomsårene. Siden antisosial atferd er mer 

høyfrekvent i de sene tenårene, har spørsmål rundt årsaken og eventuelle korrelasjoner 

mellom ungdommer og kriminell atferd fått stort fokus (ibid, s. 921). Siden det synes å ha 

vært en uforanderlig tendens over tid, sosial kontekst, demografi og kriminalitetstype, 

konkluderte Hirschi og Gottfredson (1983) med at forholdene var uforanderlig, og 

uforklarlige ved hjelp av sosiologiske eller psykologiske variabler (Gottfredson and Hirschi 

1990, s. 141). Selv om denne påstanden har satt i gang mange kritiske røster, har ingen studie 

siden klart å motbevise det, og bare noen få studier har direkte vurdert deres påstander. Flere 

av punktene til Hirschi og Gottfredson vakte stor oppsikt. Det som derimot vakte størst 

oppsikt var at de mente at aldersfordelingen når det kom til kriminalitet ikke kan gjøres rede 

for ved en variabel, eller en kombinasjon av variabler som er tilgjengelig i kriminologien 

(Gottfredson and Hirschi 1990, s. 123ff.). 

Social bonding theory og learning theory 

Hirschi sin «social bonding theory» hevder at sterke sosiale bånd til et konvensjonelt miljø vil 

forhindre mennesker fra i å begå ulovlige handlinger (Hirschi 1969). Dette kan for eksempel 

være en sterk tilknytning til andre, eller en forpliktelse til mer konvensjonelle mål, som for 

eksempel å ta en høyere utdannelse. Det kan være en involvering i konvensjonelle aktiviteter 

og en sterk tro på samfunnets regler, som Hirchi mente utgjorde sentrale bånd som forhindrer 

mennesker i å utføre kriminelle handlinger. Hvis et av disse båndene blir svakere, øker det 

risikoen for kriminalitet. Hirschi utelukket ikke muligheten for at faktorer som sosiale klasser, 

problemer i hjemmet etc. kunne ha en effekt, men disse effektene antas å være formidlet av 

flere tilgrensende faktorer (Ring & Svensson, 2007 s. 214). Siden slutten av femtitallet har det 

vært kontroverser i den sosiologiske litteraturen om hvilke sammenhenger det er mellom 

sosiale klasser og kriminalitet. Debatten var ikke foranlediget av Mertons «strain theory», 

men av oppdagelsene i selvrapportert forskning, hvor det ble konkludert at det ikke var 

sammenheng mellom sosial klasse og kriminalitet (Gottfredson & Hirschi, 1990, s. 79). 
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«Social bonding theory» ser på involvering i ulovlige aktiviteter som en større konsekvens for 

en elev som presterer bra enn for en elev som presterer dårlig. «Learning theory» snakker om 

å avstå fra en handling på bakgrunn av de faktiske eller de forventede negative konsekvensene 

det medfører. Den eleven som presterer dårlig får mindre belønning for å delta i mer 

konvensjonelle aktiviteter, som gjerne ikke er kompatibelt med kriminalitet. Dette øker 

sannsynligheten for at denne eleven vil vende seg mot kriminalitet, og få belønning for den 

kriminelle atferden (Akers 1998, s. 167). En kan gjerne se på to forskjellige, men forenelige 

læringsteorier når det gjelder kriminalitet. I den ene er fokuset rettet mot belønning av 

kriminell virksomhet, eksempelvis spenning, vinning og anerkjennelse. I den andre del av 

skalaen er de negative konsekvensene, eksempelvis straff, utestengelse og dårlig samvittighet. 

Psykologiske læringsteorier om kriminalitet er utlukkende positive eller belønningsfokuserte 

versjoner av læringsteorier.  En bør ikke gå i fellen av å utelukke individuelle forskjeller og 

personlighetstrekk som en årsak til kriminalitet (Gottfredson & Hirschi, 1990, s. 71-72). 

Skoleprestasjoner 

 Hirschi antar at faglig kompetanse øker sannsynligheten for å oppnå gode karakterer, noe 

som gjør det mer sannsynlig at et gitt individ vil like skolen. Dette blir deretter koblet til en 

reduksjon i sannsynligheten for innblanding i kriminalitet (Hirschi 1969, s. 115). Ifølge 

Hirschi, fører dårlige skoleprestasjoner til en svekkelse av sosiale bånd, som da «frigjør» den 

enkelte til å begå straffbare handlinger. Dette synet står i kontrast til Cohens syn (1955) og 

«revised strain theory» (Agnew 1985, 1992, ref. i Ring & Svensson, 2007 s. 214). Her blir 

kriminell atferd sett på som en konsekvens av en frustrasjon-aggresjonsmekanisme. I følge 

disse perspektivene vil dårlige skoleprestasjoner øke sannsynligheten for å bli involvert i 

kriminalitet på grunn av de negative opplevelsene ungdommen får gjennom det nederlaget. 

Mange andre forskere har funnet en sammenheng mellom akademiske prestasjoner og 

lovovertredelser (e.g. Maguin and Loeber, 1996) og at dårlige prestasjoner på det området 

vanligvis anses for å være en av risikofaktorene for ungdomskriminalitet (e.g. Howell 2003, s. 

120ff.). 

 

2.2 Risikofaktorer og intervensjon 
Når en snakker om ungdom og kriminalitet, er det relevant å se på risikofaktorer og 

beskyttelsesfaktorer som påvirker individets situasjon. Forskjellige risikofaktorer kan være 

medfødte, erfarte eller tillærte. Individuelle risikofaktorer kan være skader, dysfunksjoner, 
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problemer med temperament og selvregulering. Det kan også være av sosial art, som for 

eksempel mangel på sosial kompetanse og ferdigheter. Miljømessige risikofaktorer kan være 

påvirkning fra venner, familie eller andre (Ogden, 2009, ref. i Damsgaard & Kokkersvold 

2011, s. 29). Dårlige livsbetingelser kan øke risikoen for negativ utvikling, som for eksempel 

ugunstige boforhold eller dårlig ernæring. Problematisk samspill mellom barn som er preget 

av ambivalens, mangel på trygghet og organisering eller omsorgssvikt vil også regnes som 

risikofaktorer (Broberg, 2005; Jørgen, 2005, ref. i ibid, s. 29).  

Utfordringer knyttet til skole/utdanning har lenge blitt identifisert som en sentral komponent 

når det gjelder ulemper hos unge lovbrytere. Om det er det at unge som misliker skolen har en 

økt sannsynlighet for å bryte loven, eller om det er lovbrytere som har en økt sannsynlighet 

for å mislike skolen, er noe usikkert. Uavhengig av årsakssammenheng, er koblingen 

veletablert (Graham, 1998, ref. i Whyte, 2004, s. 401). Dårlige resultater, lav intelligens og 

problematferd på skolen er ansett som store risikofaktorer i en rekke studier. Det er mindre 

kjent når denne typen atferd begynner å forutsi lovovertredelser i senere alder (Rutter et al., 

1998; Farrington, 1996, ref. i ibid). Noen studier har funnet en sammenheng mellom jenter 

som misliker skolen og gutter som regelmessig skulker eller er utestengt fra skolen, og 

sannsynlighet for lovbrudd. I følge Graham og Bowling (1995, ref. i ibid) er det så mye som 

tre ganger så sannsynlig at de som skulker (en gang i uken eller mer), begår lovbrudd. Som 

nevnt tidligere er det vanlig for ungdommer å begå lovbrudd i en eller annen form. «The 

Dunedin study» (Jones, 2008, s. 134) har likevel klart å identifisere en gruppe som har avstått 

fullstendig fra lovbrudd i sin ungdom. Det er ting som tyder på at denne gruppen faktisk har 

en del problemer, som for eksempel at de var så isolert at de ikke ble influert av jevnaldrende. 

I en alder av 18 år ble gruppen vurdert som overkontrollert, redd, tilbaketrukket og sosialt 

svake. Her ser en gjerne utfordringen med å kategorisere i to grupper, «lovlydige» og 

«lovbrytere». Problemgruppen skulle rent logisk vært «lovbryterne», men det oppstår 

utfordringer fordi alt kan ikke plasseres inn i én kategori. Det fremkommer kontinuerlig nye 

kategorier. Det skal sies at denne gruppen med lovlydige ble vurdert som suksessfull, både 

finansielt og økonomisk, når de nådde en alder av 26. De psykologiske konsekvensene av ting 

som nevnt over, må en likevel huske på at kan komme til syne langt senere enn i en alder av 

26 år (Jones, 2008, s. 134).  

Relasjoner 

Det er funn som peker i retning av at å ha forhold til andre kriminelle er assosiert med 

kriminell atferd (Sutherland and Cressey, 1970, ref. i Whyte, 2004, s. 402). Studier har vist at 
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gutter som har det som blir ansett som antisosial atferd i barndommen, har vennskap av dårlig 

kvalitet i alderen 13-14. Gutter med dårlige vennskapsforhold i den alderen har en økt risiko 

for å begå lovbrudd over de to følgende årene (Poulin et al., 1999, ref. i ibid, s. 400). 

Biologiske faktorer 

Mange studier av gutters antisosiale atferd i begynnelsen av tenårene, har fokusert på den 

økende forekomsten av testosteron i kroppen, mens studier av jenters antisosiale atferd gjerne 

har fokusert på tidlig menarke. Testosteron assosieres gjerne med aggressiv atferd på den 

måten at testosteronet øker den aggressive atferden, mens det i større grad har blitt sett at de 

sosiale opplevelsene øker produksjonen av testosteron (Archer, 1991; Tremblay et al., 1999, 

ref. i Tremblay & LeMarquand, 2001, s. 160). Drigotas og Udry (1993) konkluderte med at 

det ikke var noe konsistent forhold mellom testosteron og problematferd og fysisk aggresjon 

starter lenge før testosteronnivået øker drastisk i ungdomsårene (Cairns & Cairns, 1994; 

Tremblay, Japel, et al., 1999, ref. i ibid). 

Atferd 

Ikke alle barn og unge som utsettes for en rekke risikofaktorer blir lovbrytere. Mye forskning 

har pekt på at det er viktige aspekter i de unges liv som kan beskytte de fra risikoen for å 

utvikle kriminell atferd.  Det er også mange unge som ikke opplever utviklingsforstyrrelser til 

tross for at de er utsatt for omfattende risikofaktorer (Kirby & Fraser, 1998, ref. i Whyte, 

2004, s. 402). Det finnes longitudinelle studier som har vist at barn som karakteriseres som 

rastløs og urolige har en økt sannsynlighet for å være involvert i kriminell aktivitet 

(Farrington, Loeber, & Van Kammen, 1990; Fergusson et al., 1993b; Haapasalo, Tremblay, 

Boulerice & Vitaro, 2000; Lynam, 1997; Moffitt, 1990; Tremblay et al., 1994, ref. i Tremblay 

& LeMarquand, 2001, s. 154). Kliniske studier av hyperaktive barn har også vist at de 

befinner seg i en høyrisikogruppe i forbindelse med kriminalitet (e.g., Loeber, Green, Keenan, 

& Lahey, 1995; Satterfield & Schell, 1997; Weiss & Hechtman, 1993, ref. i ibid). 

Hyperaktivitet er også assosiert med kognitive og akademiske prestasjoner, på den måten at 

det blir ansett som et minus for den kognitive utviklingen (Douglas, 1999, Sergent, 

Oosterlaan, & Van der Meere, 1999, ref. i ibid, s. 155). Forskning som har differensiert 

kognitiv impulsivitet fra adferds-impulsivitet har vist at adferds-impulsivitet er en bedre måte 

å forutsi tidlig kriminell atferd enn kognitiv impulsivitet (Lynam, 1997; White et al., 1994, 

ref. i ibid). 
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Intervensjon 

Det finnes flere program som jobber preventivt med barn, for å øke deres sosiale ferdigheter 

og kompetanse. Generelt sett er formålet til disse programmene å lære barna prososial atferd 

og stanse aggressiv atferd. Mange av disse programmene tar for seg grupper, fremfor 

individer, for blant annet å gi de unge anledning til å lære å løse konflikter. Selv om slike 

programmer er populære, foreligger det lite forskning gjort på hvilken påvirkning dette har på 

forekomsten av kriminell atferd før fylte 13 (Tremblay & LeMarquand, 2001, s. 145). 

Det er mye forskning som tyder på at kognitive mangler og svake akademiske prestasjoner er 

sentrale faktorer for utvikling av tidlig antisosial og kriminell atferd. Det er også mye som 

tyder på at disse manglene er tilstede under de tidlige årene, hvor barna lærer sosiale regler. 

Det er fortsatt en vei å gå for å forstå de forskjellige mekanismene som ligger til grunn for at 

de kognitive manglene leder til tidlig kriminell atferd. Målet bør naturligvis være å finne 

preventive metoder for å forhindre denne utviklingen. Det er likevel bare gjennomført et fåtall 

godt kontrollerte eksperimenter som er gjort rundt disse faktorene, knyttet opp mot tidlig 

prevensjon av kriminalitet (Tremblay & LeMarquand, 2001, s. 152). 

Forsøk på å forene teorier har identifisert viktigheten av samspillet mellom individ og deres 

sosiale og fysiske omgivelser. Det er samtidig uenighet om hvordan en på best mulig måte 

kan skape et system bestående av rettferdighet ovenfor de unge, med sosiale intervensjoner 

som reduserer kriminalitet, uten unødvendig kriminalisering. Mens mange mener at en bør 

kompensere for ulempene enkelte har, gjennom å komplementere de naturlige prosessene av 

en reform, er det lite spesifikke råd til når og hvordan det skal utføres (Murano, 1999, ref. i 

Whyte, 2004, s. 406). 

Intervensjonssystemer har fått mye kritikk av akademia, spesielt i England og USA. Det er 

blitt argumentert for at forsøkene staten gjør for å hjelpe unge i vanskelige situasjoner, på 

bakgrunn av antakelsen om sammenhengen mellom sosiale omstendigheter og kriminell 

atferd, er et overgrep mot deres rettigheter (Pitts, 1992, ref. i Whyte, 2004, s. 406). Praksisen 

med tidlig intervensjon for å redusere kriminalitet bringer med seg praktiske, teoretiske, etiske 

og juridiske utfordringer. 

I dag råder det en oppfatning av at det er korrelasjoner og interaksjoner mellom genetiske og 

miljømessige faktorer når det gjelder utviklingen av individuelle karakteristikker. Individuelle 

karaktertrekk kan gjerne kategoriseres i fysiske, emosjonelle, kognitive og sosiale 

karakteristikker. Samtidig er det viktig å huske på hva en gjør gjennom en slik kategorisering; 
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det som Platon omtalte som «trying to cut nature by its joints». Individuelt er de forskjellige 

delene gjerne meget målbar, men hvis en tar utgangspunkt i utviklingsperspektivet blir det 

tydelig at de forskjellige delene påvirker hverandre, og de underliggende mekanismene er 

langt fra forstått (Loeber & Farrington, 2001, s. 138). 

Hovedutfordringen med å finne riktig innfallsvinkel for intervensjoner er at alle sosiale 

problemer tenderer mot å være sammenkoblet, noe som gjør det vanskelig å forutsi kausalitet. 

Det er utfordrende å vite både når og hvordan en skal intervenere for å avbryte utviklingen fra 

ungdomskriminalitet til voksenkriminalitet. 

Bevis knyttet til bruk av risikofaktorer som et predikerende verktøy, er begrenset og 

kontroversielle. Å finne faktorer som et resultat av risiko-fokusert forskning, kan være med å 

bekrefte forutinntattheten av lovbryterne og kan i noen tilfeller slik jeg ser det blir et offer for 

en bekreftelsestendens (confirmation bias). Prioritering av risiko på bakgrunn av enkelte 

faktorer kan være problematisk hvis en fokuserer på å kvantifisere og analysere problemene, 

heller enn å forsøke å løse dem (Haines & Case, 2008, ref. i Brooks, Chen, Lewis & Ellis, 

2012, s. 18). Armstrong (2004, ref. i ibid) kritiserte den statistiske analysen da han hevdet at 

korrelasjon mellom risikofaktorer og lovovertredelse forteller oss lite om hvorfor unge 

oppfører seg som de gjør. Individuelle karakteristikker, som for eksempel sinnemestring, 

positiv sosial orientering, tette bånd til familie, lærer etc. blir ansett som beskyttelsesfaktorer 

som kan redusere effekten av risikofaktorene, eller endrer måten personen forholder seg til 

disse på.  Det samme gjelder oppmuntring fra voksne som ser kompetansen de unge besitter 

og gjennom den oppmuntringen gjør at de unge får troen på seg selv. Delvis drevet av 

empirisk innsikt og longitudinelle studier, delvis misnøye med tradisjonelle teoretiske 

modeller, og delvis voksende tverrfaglige modeller, har medført at rekkevidden og forståelsen 

av kriminalitet og lovbrudd har blitt utvidet (Hodge, Guerra & Boxer, 2008, s. 35).  

 

 

2.3 Foreldres rolle 
 

Foreldres tilsyn og investering  

Gjennom kriminologien blir foreldrenes tilsyn sett på som en viktig faktor i sammenheng med 

ungdomskriminalitet. Spesielt foreldres tilsyn og engasjement i barnas liv, sammen med deres 

holdninger til kriminalitet, ser ut til å ha mye å si for unges deltakelse i kriminelle aktiviteter. 

Selv om det er forsket mye på oppdragelse generelt og hvilke utslag forskjellige tilnærminger 
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kan gi, er det fortsatt deler av praksisen og variasjoner i forskjellige typer husholdninger som 

vi fortsatt vet lite om. Loeber og Stouthamer-Loeber (1986, ref. i Ryan, Williams & Courtney, 

2013, s. 455) meldte at foreldrenes tilsyn var en av de sterkeste forutsigelsene for om 

ungdommene begynte med kriminalitet. Faktisk kom det frem at det var en enda viktigere 

forutsigelse enn om eksempelvis foreldrene var kriminelle selv, om de hadde problemer i 

ekteskapet, eller hvordan de disiplinerte barna sine. Lignende funn er gjort i nyere studier.  

Forskjell på kjønn 

Studier av disiplinerende praksiser i førskolebarn, har avslørt interessante funn når det gjelder 

kjønn, og kan potensielt forklare hvorfor antisosial atferd forekommer sjeldnere hos jenter enn 

hos gutter. For eksempel så Smetana (1989) på moralske og konvensjonelle «overtredelser» 

av 36 barn under 3 år, samt deres mødre og jevnaldrende. Mødrene av jenter responderte med 

å påpeke konsekvensene handlingene deres kunne ha på de jevnaldrende, mens mødre av 

gutter responderte med å straffe dem. Ved 3 års alderen var guttene dobbelt så sannsynlig til å 

begå «overtredelser» enn det jentene var. Slike studier viser at foreldrenes reaksjoner til 

temperament, ulydighet og aggresjon, kan påvirke barnas atferd i positiv eller negativ forstand 

(Loeber & Farrington, 2001, s. 127).        

Omsorgssvikt, mishandling, og tidspunkt for mishandling 

Det er betydelig mengde data som bekrefter at barn som er utsatt for mishandling har en større 

sannsynlighet for å begå lovbrudd (Alfaro, 1981; Bolton, Reich, &Gutierres, 1977; Brown, 

1984; Dennison, Stewart, & Hurren, 2006; Grogan-Kaylor & Otis, 2003; Kingree, Phan, & 

Thompson, 2003; Smith & Thornberry, 1995; Stewart et al., 2001; Weatherburn & Lind, 

1997; Widom, 1989, ref. i Stewart, Livingston & Dennison, 2007 s. 53). En rekke faktorer 

som for eksempel dårlig foreldretilsyn, fysisk mishandling, inkonsekvent disiplin og 

konflikter mellom foreldre har blitt assosiert med lovovertredelser (Farrington, 2003 ref. i 

ibid, 2007 s. 53). Følgelig har mye ny forskning fokusert på tidspunkt, alvorlighet og hvilken 

type mishandling som er utført og hvilken effekt dette kan ha på utfallet av eventuell 

kriminalitet.  

Nyere forskning har identifisert tidspunktet for mishandlingen som kritisk. Overraskende er 

det likevel at det ikke var i hvilken alder mishandlingen startet som var det kritiske, men om 

det skjedde i ungdomsårene. (Jonson-Reid & Barth, 2000; Smith, Ireland, & Thornberry, 

2005; Stewart, Dennison, & Waterson, 2001; Thornberry, Ireland, & Smith, 2001, ref. i 

Stewart et al., 2007 s. 52). Utviklingskriminologien understreker viktigheten av 
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sammenhengen mellom tidspunktet risikofaktorene er tilstede, og utviklingseffekten av 

livshendelser og hvilken påvirkning det har på lovbrudd og antisosial atferd (Farringston, 

2003, ref. i ibid). Tidspunkt har altså noe å si både for om en starter med kriminalitet og om 

en fortsetter lovbruddene og det er flere hypoteser på hvorfor det kan være slik (Ireland et al. 

2002, ref i Ryan et al., 2013, s. 462). Lignende funn ble også gjort på en rekke negative 

livsutfall, som for eksempel dårlige skoleprestasjoner og psykiske problemer.   

Mye av fokuset har tidligere i for stor grad vært på om det har forekommet mishandling eller 

misbruk, men ikke på om det har vært to saker åpen samtidig. «Utviklingskriminologien» 

legger vekt på sammenhengene mellom både risiko- og beskyttelsesfaktorer og unges 

livsfaser og overganger, som for eksempel overgang fra barneskole til ungdomsskole. Det er 

stor variasjon i hvordan barn takler de forskjellige overgangene og noen overganger kan være 

vanskeligere enn andre. Stewart, Livingston & Dennison gjennomførte en studie i Australia 

(2005), hvor de avdekket at mishandlingen topper seg rundt overgangen fra en skole til en 

annen. Dersom det er slik at et barn utsettes for mishandling i denne overgangen, er det noe 

som vil kunne få konsekvenser for hvor kapabel ungdommen er for å takle overgangen. Det 

igjen får gjerne konsekvenser for skoleprestasjonene, som vi vet er en risikofaktor (Zingraff, 

Leiter, Johnsen, & Myers, 1994 ref. i Stewart et al., 2007 s. 62). 

Ryan et al. (2013, s. 462) tar opp at saker som innebærer omsorgssvikt av ungdommer, betyr 

noe helt annet enn omsorgssvikt av yngre barn. En kan gjerne se på omsorgssvikt av ungdom, 

ikke så mye som utilstrekkelig tilsyn, men kanskje mer som en foreldre-barn konflikt. De 

viser også til at eldre ungdommer som er innblandet i saker hos barnevernet og i det rettslige 

organ samtidig, har signifikant større sannsynlighet for å fortsette å begå lovbrudd. En stor 

andel av ungdomskriminelle som kommer i konflikt med loven har en familiehistorie som 

innebærer neglisjering. I en studie viste det seg at ungdommer som tidligere hadde vært 

innblandet i barnevernssaker som innebar neglisjering (men hvor sakene var avsluttet), ikke 

hadde en større sannsynlighet for å begå gjentatte lovbrudd, enn ungdommer som ikke hadde 

vært innblandet i noen saker hos barnevernet. Derimot viste det seg at de ungdommene som 

var innblandet i pågående saker da de ble arrestert, hadde en økt sannsynlighet for gjentatte 

lovbrudd. Disse funnene peker på noe avgjørende, nemlig viktigheten av samarbeidet mellom 

barnevern og de rettslige organer. Dette indikerer også at en må se på disse områdene mer 

spesifikt når en ser på hvordan slike tilfeller håndteres (Smith et al. 2004; Thornberry et al. 

2001, ref. i Ryan et al., 2013, s. 461). 
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Familiestruktur 

Innenfor kriminologien ble det tidlig observert en overrepresentasjon av barn med bare én 

forelder. Disse funnene har gjentatt seg over de siste tiårene i forskjellige kontekster. 

(Gottfredson & Hirschi, 1990, s. 105). Det har vært en økning av skilsmissebarn og barn med 

bare en forelder i nyere tid, samtidig som vi ser at det har vært en økning av kriminalitet i 

samme tidsrom. Freud snakket blant annet om viktigheten av fedres rolle i den moralske 

utviklingen. Glueck og Glueck (1950, ref. i Gottfredson & Hirschi, 1990, s. 98) reporterte 

forskjeller mellom fedre av lovlydig ungdom og fedre ungdomsforbrytere. De meldte at det 

var mer enn dobbelt så sannsynlig at fedrene av de lovlydige viste varme ovenfor deres sønner 

og en femtedel så sannsynlig at de viste fiendtlighet.  

Det skal likevel sies at det er mye kontroverser når en ser på familiestruktur og dens 

påvirkning på dette området. Selv om det er en korrelasjon mellom kriminalitet og barn med 

bare en forelder, så kan det være mange faktorer som forårsaker dette. Det kan for eksempel 

være kriminalitet som følge av dårlig økonomi (Gottfredson & Hirschi, 1990, s. 105).     

I en meta-analyse av 161 publiserte og upubliserte studier, ble foreldrenes oppførsel generelt 

sett på som den sterkeste forutsigelsen til ungdomskriminalitet (Hoeve et al. 2009, ref. i Ryan 

et al., 2013, s. 455). Gjennom investering i, omsorg for og tilsyn av barnet/ungdommen, 

bidrar foreldrene til en positiv utvikling. Konsistent investering øker tilknytningen 

barnet/ungdommen får til de signifikante omsorgspersonene. Sosial kontroll-teoretikere mener 

disse investeringene er med å forhindre lovbrudd, på den måten at disse ungdommene har mer 

å tape og at de ikke ønsker å risikere relasjonene de har til sine signifikante omsorgspersoner 

(Furstenberg & Hughes, 1995, ref. i Ryan et al., 2013, s. 455).  

 

2.4 Engasjement og kriminalitet 
Mens konseptet «sosiale bånd» ble utviklet for å forklare begrensninger på avvik, omfatter 

«engagement», eller engasjement, aktiv, målrettet, fokusert og konstruktiv atferd og 

interaksjoner (Furrer & Skinner, 2003, ref. i Hirschfield & Gasper, 2010, s. 3). Engasjement er 

ikke bundet til «social control theory», som har blitt koblet sammen med viktigheten av sosial 

tilknytning (Hirschi 1969). Det finnes ikke én universell definisjon av engasjement. 

Forskjellige definisjoner har med overlappende konsepter som innsats, oppmerksomhet, 

tilhørighet, forpliktelse og motivasjon. Engasjement blir i så måte sett på som en «motgift» til 

kjedsomhet, tilbaketrekning og apati (ibid). 
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Engasjement og tilknytning til skole 

Det er flere prosesser som tyder på at engasjement kan ha en effekt på kriminalitet. 

Emosjonelt engasjement på skolen kan være med å redusere sjansen for å bryte skoleregler, 

grunnet en mer betydelig tilknytning til for eksempel lærere og elever (Steinberg and 

Avenevoli, 1998, ref. i Hirschfield & Gasper, 2010, s. 4). Innenfor «social control theory»-

tankegangen, vil svekket tilknytning til disse aktørene, føre til at ungdommene bryr seg 

mindre om deres eventuelle misnøye (Hirschi, 1969). Hvis en derimot har en sterk 

tilknytning, vil det atferdsmessige engasjementet minske tiden og energien som kan bruker på 

ulovlige aktiviteter. 

Liska og Reed (1985, ref. i Hirschfield & Gasper, 2010, s. 5) gjennomførte en av to kjente 

studier som har målt effekten bånd og engasjement til skolen har på kriminell atferd og vice 

versa. I den ene studien så de at bånd til skolen hadde ingen eller svært liten effekt på 

påfølgende kriminalitet. Samtidig oppdaget de at vold og hærverk hadde en merkverdig 

reduksjon i bånd til skolen. I den andre studien fant de at kriminell atferd svekket bånd til 

skolen (Thornberry et al. 1991, ref. i Hirschfield & Gasper, 2010, s. 5). Begge studiene unnlot 

å ta med faktorer som familiemotgang/oppløsninger og oppførsel ovenfor jevngamle som kan 

gjøre unge mottakelig for blant annet kriminalitet. 

Som en kontrast til deres funn, hevdet Steinberg og Avenevoli (1998) (ref. i Hirschfield & 

Gasper, 2010, s. 5) at kriminell atferd økte engasjementet til skolen. Det abnomale resultatet 

kan komme av at det som kom frem som lovovertredelser i denne studien var hovedsakelig 

falske ID-kort, alkohol og marijuanakonsum, ikke anti-sosial atferd. Det kan tenkes at 

ungdommenes involvering i fest-subkulturen kan ha en positiv effekt på engasjementet til 

skolen (Hagan 1991, ref. i Hirschfield & Gasper, 2010, s. 5).   

Forhold til jevnaldrende og aktiviteter 

Hirschi og Gottfredson har foreslått at assosiasjoner til jevnaldrende med atferd som tenderer 

mot det kriminelle, er relatert til lav selvkontroll og påfølgende avvisning fra jevnaldrende 

(Gottfredson & Hirschi, 1990).  Muligens er «engagement» foretrukket av forskere fordi en 

raskere kan utvikle seg i retning av vitenskapelig validering enn det en kan gjennom «control 

theory». Jimerson et al. (2003) og Fredricks et al. (2004) (ref. i Hirschfield & Gasper, 2010, s. 

4) spesifiserte tre distinkte, men gjensidig forsterkende dimensjoner av engasjement. 

Atferdsmessig og emosjonelt engasjement tilsvarer omtrent den involvering og 
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tilknytningskomponenter som ligger i skolens «sosiale bånd», mens kognitivt engasjement 

muligens mangler et motstykke.    

En svakhet hos «control theory» kan være at den behandler alle konvensjonelle forpliktelser 

ungdommene måtte ha som like beskyttende. Noen forpliktelser, som eksempelvis lagsport, 

kan øke sannsynligheten for enkelte former for lovovertredelser (Cernkovich and Giordano 

1992; Eccles and Barber 1999, ref. i Hirschfield & Gasper, 2010, s. 4). Når en ser på 

utfordrende akademiske oppgaver, som krever både emosjonelt og kognitivt engasjement, kan 

det tenkes at det er mer effektivt i dempingen av kriminell atferd. Slike oppgaver avleder ikke 

bare ungdommene fra eventuelle overtredelser, men fremmer også individuelle ferdigheter, 

selvtillit og belønning (Fredricks et al. 2004; Schmidt 2003 ref. i ibid). 

Når en forsøker å forstå kriminell atferd er amotivasjon, innlemmelse av andres holdninger og 

identifiserbar motivasjon av interesse. Teoretisk sett kan en si at de med høy grad av 

amotivasjon har større sannsynlighet for å løsrive seg fra prososiale normer, mens de som er 

involvert i prososiale aktiviteter, med mening og tilfredsstillelse, har mindre sannsynlighet for 

å løsrive seg fra disse normene (e.g., Eccles & Barber, 1999, ref. i Caldwell & Smith, 2006, s. 

403). Utifra Hirschi’s «concept of involvement», fant Wong (2005, ref. i ibid, s. 404) støtte 

for «the differential involvement hypothesis» og konkluderte med at konvensjonelle 

aktiviteter, eksempelvis sport, ikke øker konformitet. Derimot kan deltakelse i slike aktiviteter 

øke sannsynlighet for kriminell aktivitet, da en kan kommer i kontakt med jevnaldrende som 

kan ha verdier og tanker som støtter opp under kriminalitet.   

En annen måte å se det på er at manglende engasjement og kriminalitet ikke er kausal, men at 

de deler samme opphav. Hvis en tar en titt på «problem behavior theory», ser en på 

forskjellige typer uønsket atferd som en del av noe underliggende, som tenderer mot avvik 

eller opprør (Donovan and Jessor 1985; Jessor and Jessor 1977, ref. i Hirschfield & Gasper, 

2010, s. 6). All problematferd er funksjonelt det samme, de representerer en erklæring fra 

ungdommenes side mot det å være uavhengig. En slik orientering kan ha sitt opphav i en 

dysfunksjonell kontekst (Jessor & Jessor 1977, ref. i ibid). «Problem behavior theory» har en 

slags forventning om at unge uten «engasjement», har en økt sannsynlighet for å utføre 

lovbrudd. Det er samtidig viktig å understreke at det ikke er grunnet at oppførselen er kausal, 

men at den manglende evnen til å tilpasse seg har sine røtter i underliggende tilbøyelighet til 

avvik (Steinberg et al. 1996; Steinberg og Avenevoli 1998, ref. i ibid). 
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Fra det preventive perspektivet er gode vennskapsforhold og forhold til autoriteter, gode 

skoleprestasjoner og bruk av fritid sett på som sentrale beskyttelsesfaktorer (Hoge, Andrees, 

& Leschied, 1996, ref. i Caldwell & Smith, 2006, s. 400). Mcneal (1999, ref. i ibid) 

konkluderte med at deltakelse i fritidsaktiviteter førte til redusert kriminell atferd fordi 

deltakelse i disse bringer med seg menneskelig, sosial og kulturell kapital. I unges liv har 

fritid et stort potensial for personlig utvikling, utvikling av kompetanse, autonomi, danning av 

sosiale bånd og mye mer (e.g., Hansen, Larson, & Dworkin, 2003; Kleiber, 1999; Witt & 

Caldwell, 2005, ref. i ibid, s. 401). I tillegg er det tid som blir prioritert mot noe som kan være 

positivt, fremfor eksempelvis kriminell aktivitet og kan derfor anses som et naturlig ledd i den 

preventive tenkningen.   

«Routine activity theory» forsøker å forstå rollen aktiviteter og livsstil har på kriminell atferd 

(Osgood et al., 1996; Osgood & Anderson, 2004, ref. i Caldwell & Smith, 2006, s. 399). 

Osgood et al. hevdet at det er forskjellige situasjoner som motiverer eller frister unge. Det er 

ikke gitt at de som driver med kriminell aktivitet nødvendigvis forkaster konvensjonelle 

verdier, men heller søker spenning og muligens ønsker å fremstå som «harde». De nevnte 

også at ustrukturerte aktiviteter generelt sett manglet kontroll og struktur fra autoritetsfigurer, 

som igjen fikk konsekvenser for hvilken type atferd de unge utviste. Derimot forsvant denne 

sammenhengen hvis den «ikke kontrollerte» aktiviteten hadde en form for struktur, 

eksempelvis sport. 

En ser tydelig innenfor kriminologien, utviklings- og fritidslitteraturen, at ikke alle aktiviteter 

ansett som like, i form av at noen aktiviteter har en mer positiv effekt enn andre. Det er 

muligens slik at det ikke handler så mye om å fylle opp tiden med «noe», men å fylle tiden 

med noe som utvikler ferdigheter og byr på givende opplevelser og utfordringer. Det er 

fortsatt en lang vei å gå for å øke vår forståelse av betydningen organiserte, kontra 

uorganiserte, aktiviteter. Mye av litteraturen har muligens hatt et for ensidig fokus på de 

positive aspektene av strukturerte aktiviteter og de negative aspektene ved ustrukturerte. Det 

fremstår nærmest opplest og vedtatt at strukturerte aktiviteter øker akademiske prestasjoner og 

sosiale ferdigheter (Eccles & Barber, 1999; Larson, 2000; Mahoney, 2000; Mahoney & 

Stattin, 2000, ref. i Caldwell & Smith, 2006, s. 401). Strukturerte aktiviteter blir i større grad 

ansett som noe som kan bidra til at de unge blir bedre på selv-regulering og utvikler diverse 

kapasiteter som er konvertible. Tanken er da at disse egenskapene kan benyttes senere i livet 

(Larson, 2000; Larson & Kleiber, 1993). 
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De positive sidene ved ustrukturerte aktiviteter har blitt oversett og forsket for lite på. Unge 

får gjennom denne typen aktiviteter utforsket roller, atferd og ideer som kan være med å 

forme deres identitet (Caldwell & Darling 1999; Kleiber, 1999, ref. i Caldwell & Smith, 2006, 

s. 402). Gjennom slik frihet får de også mulighet til å utvikle personlig kontroll over 

situasjoner og praktisere autonomi i større grad enn de vanligvis får mulighet til i aktiviteter 

av mer strukturert karakter. 

Det trengs mer forskning for å lære mer om når, under hvilke forhold og for hvem, 

strukturerte og ustrukturerte aktiviteter fungerer som beskyttende eller risikofaktorer for 

(Silbereisen, Noack, & Eyferth, 1986, ref. i Caldwell & Smith, 2006, s. 402). Mye av 

litteraturen rundt den preventive effekten av deltakelse i både strukturerte og ustrukturerte 

aktiviteter, er blandet i sitt syn på hvilken effekt det egentlig har (Mahoney & Stattin, 2000, 

ref. i ibid). 

 

2.5 Tidlige startere 
Det virker å være en voksende konsensus rundt at tidlig begynnelse er en av de mest 

forutsigende variablene for hvem som vil ende opp med å bli de «kronisk» kriminelle.    

(Savage, 2009 s. 184). Flertallet av kriminologer er enig om at de fleste alvorlige kriminelle 

starter sin kriminelle «karriere» lenge før fylte 18 år. Dette resultatet finner en på tvers av 

sosial klasse, kjønn og rase. Som tidligere nevn, er det uenighet om bakgrunnen for dette. 

(ibid, s. 179-180). Det er også bred enighet om at både genetiske og miljø/sosiale faktorer 

spiller en stor rolle når en forsøker å forutse tidlig utvikling av antisosial atferd (ibid, s. 191). 

Biologiske faktorer kan spille inn, eksempelvis tregere hjerne-bølge mønstre og puls. Det siste 

er den mest godkjente fysiologiske faktoren når det gjelder voldelig atferd (ibid, s. 188).  

Nyere forskning har vist at tilbøyelighet mot impulsivitet og lav selvkontroll kan forutse hvem 

som starter tidlig med kriminalitet (ibid s. 189).  

Evnen til å uttrykke seg emosjonelt vet vi at utvikler seg tidlig i barndommen. Små babyer 

uttrykker glede, overraskelse, sorg, sinne og frykt de første 6 månedene etter fødsel (Lewis, 

1993, ref. i Loeber & Farrington, 2001 s. 146). Innen fylte 18 måneder vil de fleste ha uttrykt 

flauhet, misunnelse og empati. Som 3-åringer kan de uttrykke hele spekteret av menneskelige 

emosjoner. De er mange grunner til at emosjoner blir sett på som bestemmende i prososial 

eller antisosial atferd og som en stor motivasjonsfaktor. De påvirker persepsjon, kognisjon og 

handlinger. Emosjoner utvikler seg tidlig, holder seg stabile over tid, og er med på å forme 
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menneskers personlighet (ibid). Til tross for dette er det ikke funnet (2001) gode 

intervensjonsmetoder som direkte sikter seg inn mot emosjonell utvikling for å forhindre 

utvikling av antisosial atferd i denne alderen (ibid, s. 149). 

Enkelte forskere har argumentert for det må undersøkes hvordan en fra tidlig alder kan 

identifisere hvem som vil ende opp som kriminelle. Selv om det i og for seg er plausibelt å 

argumentere for et slikt ståsted, bringer det med seg mange komplikasjoner. Utviklingen av 

antisosial atferd og tidlige former for kriminalitet tar gjerne år og kommer av utsettelse for 

risiko- og beskyttelsesfaktorer i denne perioden. Et annet punkt er at barndommen er en 

periode i livet hvor de fleste lærer forskjellen mellom hva som er rett og galt. Dette innebærer 

gjerne atferd og handlinger som kan ses på som problematisk, men som kun varer en kort 

periode og derfor ikke kan ses på som merkverdig bekymringsfullt. Problemet med dette er at 

det er for få verktøy som gjør det mulig å skille mellom de som vil fortsette i den trenden og 

de som ikke vil det. Et tredje punkt er at en enkel screeningmetode vil kunne identifisere de 

som er i høyrisikogruppen. Her ville det gjerne vært mer gunstig med en screeningmetode 

gjort over tid. Forskere er likevel uenig om i hvilken alder en slik screening bør foretas 

(Loeber & P. Farrington, 2001, s. 12-13). 

Seks longitudinelle studier gjennomført i fem forskjellige land, på tre forskjellige kontinenter, 

brukte faktoren sosial atferd til å forutsi kriminell atferd opp til alderen 13 år. Alle studiene 

bekreftet at foregående antisosial atferd ser ut til å være den beste måten å forutsi om unge 

gutter starter tidlig med kriminalitet, mer spesifikt er det aggresjon. Aggresjon defineres ofte 

ulikt. Eksempelvis fysisk aggresjon, indirekte aggresjon, relasjonell aggresjon og verbal 

aggresjon. (Loeber & Farrington, 2001 s. 140ff.). For barnekriminelle (7-12 år), menes det å 

være to til tre ganger så sannsynlig at de i voksen alder befinner seg i gruppen av mer seriøse, 

voldelige og kroniske kriminelle. Tidlige startere tenderer også mot å ha lengre kriminelle 

karrierer enn seinstarterne (ibid, s.1). 

 

2.6 Seinstartere  
En amerikansk studie meldte at det var jevnere kjønnsfordeling hos sein-startere enn hos 

tidlig-startere, til tross for at det var overvekt gutter i denne gruppen. Personer i sein-starter 

gruppen hadde en normal barndom, både sosialt og faglig. Det var likevel dobbelt så stor 

sannsynlighet for at de utøvde kriminell atferd i midten av tjueårene som resten av 
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aldersgruppen. I kontrast til de tidlige starterne drev de sjeldnere med kriminell aktivitet og de 

utøvde mindre voldskriminalitet (Damsgaard & Kokkersvold, 2012, s. 47). 

 

2.7 Unge i faresonen, fleksibilitet, kognitive prosesser 

Mye av forskningen som er dedikert til å avdekke hva som ligger bak mye av barn- og 

ungdomsproblematikken, har en tendens til å fokusere på risikofaktorer og negativ oppførsel. 

Til tross for dette, har tidligere forskning vist oss at mellom 25 og 50 prosent av de som 

befinner seg i risikosonen avstår fra innblanding i uakseptabel atferd (Werner, 1989, ref. i 

Gerber & O'Connell, 2012, s. 781). Et eksempel på dette, ser en i Kanuai, en longitudinell 

studie. Her kom det frem at en av tre barn som befant seg i faresonen for å utvikle 

psykososiale forstyrrelser grunnet deres sosiale omgivelser, vokste opp til å bli kompetente, 

selvsikre og omsorgsfulle voksne (Werner & Smith, 1992, ref. i ibid, s. 781-782).  

Fleksibilitet 

Det virker samtidig fornuftig å undersøke faktorene som differensierer fleksible ungdommer 

og ikke-fleksible ungdommer når en ser på ungdomskriminalitet. Dekovic (1999, s. 668) 

argumenterer for at en ikke kun bør fokusere risikofaktorer som leder til antisosial atferd og 

forbrytelser, men også på styrkene som bor i barnet. Individer som er fleksible tilegner seg 

kognitive vaner, som for eksempel å bli mer tilpasningsdyktig og å ha god eksekutivfunksjon. 

Dette skiller de fra andre som er mindre fleksibel når de møter motgang (Certainly, Buckner, 

Mezzacappa & Beardslee (2003, ref. i Gerber & O'Connell, 2012, s. 782). 

Learned helplessness 

I 1965 gjorde psykolog Martin Seligman et forskningsprosjekt med hunder, inspirert av 

Pavlov. Han tok det i en helt annen, mer bestialsk retning. Istedenfor å gi hundene mat når 

bjellen ringte, ga han dem støt. For å sørge for at de stod stille, bandt han dem også fast. Etter 

denne prosessen var ferdig og hundene var indoktrinert med koblingen, plasserte han dem i en 

stor innhegning med et lite gjerde som delte området inn i to halvdeler. Igjen skulle Seligman 

ringe bjellen. Han forventet at hundene ville forsøke å hoppe over til andre siden for å slippe 

unna, men de ble stående helt i ro og ventet grufullt på støtet. Selv om de igjen forsøkte å gi 

støt til hundene, stod de fortsatt på stedet hvil. Da de plasserte hunder i innhengningen som 

ikke hadde gått igjennom de tidlige prosessene og ga dem støt, hoppet de over med en gang 

(McRaney, 2012, s. 205-206). På engelsk kalles dette «learned helplessness». Fenomenet 

forekommer også hos mennesker, og konsekvensen kan potensielt være stor. Hvis en opplever 
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gjentatte nederlag, vil en gjerne med tiden overbevise seg selv om at det ikke er mulig å 

unnslippe situasjonen, selv om en gylden mulighet blir presentert.   

Dweck og hennes kolleger (e.g. Chiu, Dweck, Tong, & Fu, 1997; Dweck, Chiu, & Hong, 

1995; Dweck & Leggett, 1988, ref. i Gerber & O'Connell, 2012, s. 782) har studert 

menneskers implisitte tanker rundt bøyeligheten av deres personlige egenskaper. Deres studier 

har skilt mellom «entity theorists» og «incremental theorists». De som støttet seg til 

inkrementell teori ser på egenskaper som noe bøyelig og noe som kan kontrolleres. Dette 

gjorde at de kunne ta mer fleksible vurderinger, hadde lettere for selvregulering og jobbet 

hardere når de møtte motgang. De som støtter seg til enhetsteori, så på egenskaper som noe 

som var nærmest uforanderlig og umulig å kontrollere, som førte til at motivasjonene for 

selvregulering minsket (Dweck, 1996, ref. i ibid). 

Kognisjon 

I 1944 rettet Wechsler fokus mot at ungdomskriminelles verbale IQ var lavere enn deres 

nonverbale IQ. Mange studier har siden den gang bekreftet dette (Loeber & Farrington, 2001, 

s. 150). Så hvorfor er forskjellen større når en ser på verbal IQ enn med nonverbal IQ? Hirschi 

og Hinderlang (1977) hevdet at lav verbal IQ leder til dårlige skoleprestasjoner, siden denne 

typen intelligens er viktigere i skolesammenheng. Grunnet dette utvikler ungdommene 

negative holdninger til skolen, som igjen minsker sannsynligheten for å oppnå suksess på 

lovlig vis. Kriminell atferd utvikler seg som følger av dette (Feldman, 1993, s. 156). Flere 

studier har også konkludert med at den gjennomsnittlige globale intelligensen og 

skoleprestasjonene er dårligere hos kriminelle enn hos resten av befolkningen (Fergusson & 

Horwood, 1995; Hirschi & Hindelang, 1997; Maguin & Loeber, 1996; Moffitt, 1993, ref. i 

Tremblay & LeMarquand, 2001, s. 150). 

Når en ser på barn og unge med spesifikke lærevansker er det prosentmessig flere av dem i 

kriminalstatistikken enn i den offentlige skolen. Det er tre forskjellige forklaringer på hvorfor 

dette er tilfellet. «School failure theory» antyder at elever med dårlige skoleresultater utagerer 

og involverer seg i ulovligheter på bakgrunn av at dette kan være et område hvor de opplever 

mestring. «Susceptibility theory» hevder at elever med spesifikke lærevansker er med 

mottakelig for påvirkning av andre og kan begå lovbrudd i et forsøk på å passe inn i gruppen 

(Hodge, et al., 2008, s. 242-243). «The differential treatment theory» mener at elever med 

lærevansker lettere kommer i trøbbel enn andre. Når de gjør dette, har de ikke forutsetningene 

for å «snakke seg ut av trøbbel» (Eggelson, 1995; Leone, Meisel, & Drakeford, 2002, ref. i 
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ibid). Det er mulig at alle de tre teoriene sammen kan utgjøre forklaringen på hvorfor elever 

med lærevansker er overrepresentert, mens hver enkelt teori alene muligens blir 

utilstrekkelige forklaringer.    

Det har blitt foreslått at lærernes respons til informasjon om barns lave IQ, kan gjøre at de 

forventer dårlige skoleprestasjoner på bakgrunn av denne informasjonen. Ideen har her vært at 

bekreftelsestendensen trer inn og forventningene, samt oppmerksomheten elevene får av 

læreren, blir påvirket i negativ forstand. Senere forskning har ikke vært i stand til å bekrefte 

denne ideen. (Feldman, 1993, s. 156). 

Moralsk resonnering 

Hvis en ser på moralsk resonnering hos individer, så innebærer dette en rekke kognitive 

prosesser. Her er det store individuelle forskjeller. (1) Tidsorientering. Hypotesen er at 

kriminelle er sterkt bundet av nåtiden og bruker mindre tid til å tenke på fremtiden. Arbuthnot 

et al. (1987, ref. i Feldman, 1993, s. 161) understreker samtidig at tidsorientering ikke er en 

enkel og konsistent måte å skille mellom kriminelle og lovlydige. (2) Impulsivitet og 

manglende evne til å investere tid i noe som lønner seg langt frem i tid. (3) Spenningssøking. 

Det er hevdet at kriminelle i større grad har behov for stimuli enn ikke-kriminelle. Hvis det er 

begrensede muligheter til å søke stimuli innenfor de sosiale normene, vil spenningssøkere 

gjerne gå utenfor disse normene. (4) Internalisering vs. eksternalisering. Mennesker er 

forskjellig i hvilken grad de forventer utfall som en direkte konsekvens av deres handlinger. 

De i den eksterne delen av skalaen har gjerne en persepsjon av at hendelser i store grad er 

påvirket av flaks, skjebne eller andre mennesker. Hypotesen om at kriminelle ofte befinner 

seg i denne delen er ingen lett oppgave å verifisere og resultatene er ikke entydig. (5) 

Selvbilde. Det er stort sett enighet om at kriminelle har et lavere selvbilde enn deres lovlydige 

motparter og det er relativt konsistente funn som bekrefter dette, selv om kausaliteten er uklar. 

Deres selvbilde er likevel høyere enn det bildet foreldre og lærere har av dem, spesielt hvis en 

ser på unge fra middelklassen. (6) Aggresjon. Aggresjon er komplekst og en må se både på de 

underliggende årsakene til aggresjon i individet og hvordan dette kan fremprovoseres av 

miljøet rundt (ibid s. 161ff.). Piaget snakket om at barns intellektuelle utvikling gikk 

igjennom forskjellige stadier ettersom de bygget opp en kognitiv modell av verden. Kohlberg 

brukte samme analyse når det kom til moralsk utvikling. Hvis Kohlberg har rett, er ikke 

tenåringer nok utviklet til å ta moralske overveielser i særlig stor grad (Jones, 2008, s. 138ff.).   
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2.8 Tanker om straff og behandling – Media, 
rettsvesenet, folket og ungdommen 
Det blir vanligvis trukket frem fem forskjellige mål eller filosofier når en ser på straff og mål 

for straff. 

 Retribusjon: Straffen bør stå i forhold til alvorligheten av handlingen som er utført. 

 Generell avskrekking: Forhindre at andre i befolkningen begå lovbrudd i fremtiden. 

 Spesifikk avskrekking: Forhindre at lovbryteren begår lovbrudd i fremtiden. 

 Innestenging: Beskytte befolkningen ved å fjerne lovbryteren fra samfunnet i en 

periode. 

 Rehabilitering: Endre lovbryterens atferd gjennom behandling og forhindre at 

personen begår lovbrudd i fremtiden 

(Oswald, Bieneck & Hupfeld-Heinemann, 2009, s. 384).   

Media 

Mange faktorer spiller inn i menneskers vurdering av straff. Det er naturligvis individuelle 

forskjeller når en snakker om hvor konsistent mennesker er rundt deres tanker om straff, både 

passende og mest hensiktsmessig straff. Sosialpsykologisk forskning har identifisert 

kunnskap/interesse om tema og hvor mye de har tenkt eller diskutert temaet, samt 

holdningskonflikter (Oswald, Bieneck & Hupfeld-Heinemann, 2009, s. 235-236). Mennesker 

som vektlegger avskrekking, begrensinger av frihet og retribusjon, tenderer mot strengere 

straffer enn dem som vektlegger rehabilitering (ibid, s. 246).  Hvordan politikere og mediene 

legger frem saker rundt tema spiller og en stor rolle, fordi allmennheten generelt sett ikke har 

en dyptgående kunnskap om de aktuelle sanksjonene og hvilken rolle kriminalitet spiller i 

samfunnet. Medias ofte feilaktige og ensidige fremstilling av saker, gjør at mange har 

misoppfatninger om det strafferettslige systemet (ibid, s. 235-236).  

Befolkningen 

Det finnes bevis som peker i retning av at befolkningen, mer enn dommere og loven, ønsker 

mer fleksible og individrettede straffer med formål om rehabilitering. Psykologene Mangerud, 

Vaag og Hesselbergen tar opp i sin psykologipodcast at menneskers vurdering av passende 

straff ofte er lavere enn den reelle straffen. Likevel sier mange at de mener strafferammene er 
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for lave (Psykologlunsj, 2014). Disse funnene underbygger også at det er misoppfatninger i 

befolkningen rundt det strafferettslige system. Det er vanskelig å slutte seg til at den generelle 

befolkningen er informert nok til å vurdere hvordan rettspraksisen er, satt opp mot hvordan 

den burde være. 

Rettssystemet 

Det amerikanske strafferettsystemet har gått igjennom mange faser de siste tiårene. Gjennom 

store deler av det 20. århundre har rehabilitering vært primærmålet ved domsavgjørelser. Det 

ble antatt at kriminelle kunne forandres til lovlydige gjennom diverse terapeutiske metoder. 

Det ga dommere mulighet til å gi en dom på en lengde som ble antatt å være nok for å 

rehabilitere den kriminelle, i tillegg til alvorligheten av forbrytelsen og den potensielle 

trusselen til samfunnet. Rundt 1975 kom det derimot forskningen som avslørte at 

behandlingen som ble gitt hadde liten eller igjen effekt. Det kom også frem at håndteringen av 

ungdomskriminelle og voksne kriminelle var mer lik enn ulik, så vel som at det var vanskelig 

å skille mellom de to gruppene, sett bort ifra alder. Det forårsaket at rehabiliterings-modellen 

falt i disfavør og sent på 70-tallet ble det en økning av såkalte avskrekkingsskoler. Denne 

tankegangen gikk imot positivismens forskning på straff og dens syn på den menneskelige 

natur. Tidlig på 80-tallet ble det fokus på innestenging, med formål om at lovbryteren ikke 

kan gjennomføre kriminelle handlinger i perioden han eller hun sitter inne, i istedenfor 

rehabilitering (Gottfredson & Hirschi, 1990, s. 256-257). Det er mye som peker i retning av at 

direkte fokus på å forhindre tilbakefall i kriminaliteten har en mild til moderat effekt på 

sannsynligheten for nettopp dette. Minst 40 og opp til 80 prosent av studier som har sett på 

kriminalomsorgens behandlingstilbud mellom 1950 og 1980, avslørte at det er signifikante 

reduksjoner i sannsynligheten for tilbakefall gjennom kriminalomsorgens 

benhandlingstjenester (McGuire, 1995, s. 39). 

For å illustrere de tilsynelatende banale tilfeldighetene som kan forekomme i domsavgjørelser 

har jeg med et eksempel fra Israel. Tidligere forskning antyder at det å ta gjentatte avgjørelser 

og vurderinger skaper en deplesjon i menneskers eksekutive funksjoner og mentale 

kapasiteter, som igjen vil påvirke deres avgjørelser. I mitt eksempel så forskerne på 1112 

juridiske avgjørelser, over 50 dager, i en periode på 10 måneder. De oppdaget at 

sannsynligheten for en positiv avgjørelse sett fra den tiltaltes side, var større i begynnelsen av 

dagen og etter lunsjpausen, enn ved andre tidspunkt. Faktisk var sannsynligheten for en 

fordelaktig avgjørelse på 0.65 på disse to tidspunktene, mens den varierte fra 0.65 og ned til 

nesten 0 etter hvert som tiden gikk. Dommere skal naturligvis begrunne avgjørelser på 
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juridisk, rasjonelt, mekanisk og overveiende vis (Danzigera, Levav & Avnaim-Pessoa, 2011, 

s. 6889ff.). I dette eksemplet ser vi at det ikke alltid er tilfellet. Jeg har med dette punktet for å 

sette lys på at det ikke bare er i befolkningen at «tilfeldigheter» (medias og politikeres fokus, 

anekdotisk bevis) spiller en vesentlig rolle, men også hos dem som en bør stole på at skal ta 

de riktige avgjørelsene. 

Ungdommene 

I en studie gjort av Bryderup fikk ungdommer spørsmål om hva de tenkte om det å sitte i 

fengsel. Studien viser at de fleste unge som har satt i fengsel, omtaler fengselsoppholdet og 

frihetsberøvelsen som en tiltrengt pause fra den uforutsigbare og krevende hverdagen. De kan 

prate med andre innsatte, få maten servert, se på TV, lese bøker, kjøpe ting fra kiosken og 

trene. De opplever også en viss selvbestemmelse og verdighet under soningen. Disse svarene 

må også ses i relasjon til den belastende hverdagen mange av de har hatt som små barn. Av de 

som hadde vært i isolasjon, beskrev de opplevelsen som svært belastende, uten at de gikk 

nærmere inn på hva som ble ment med det. I de tilfeller hvor ungdommene gir positive 

vurderinger av opphold i sikrede avdelinger, fokuserer de på pedagogenes evne til å lytte og 

snakke med dem, at det er aktiviteter de kan delta i, samt at de opplever noen grad av tillit fra 

pedagogenes side. Ingen av ungdommene forteller om verken positive eller negative 

opplevelser i forhold til personalet i fengselet, men i tidlige faser i ungdomsinstitusjonene 

forteller de om forholdet til personalet som ekstremt viktig. (Bryderup 2010 s. 114).  

 

2.9 Ungdommenes egne perspektiver – forskning fra 
Danmark 
Dam (ref. i Bryderup, 2010, s. 34) gjennomførte en undersøkelse med det formål å undersøke 

nye muligheter og metoder i innsatsen med unge kriminelle i Danmark. Med utgangspunkt i 

de unges opplevelser og erfaringer, mente han at de hadde samme drømmer og ønsker for 

fremtiden som andre. En av hovedforskjellene var derimot en manglende tro på muligheten til 

å kunne influere eget liv og fremtid. I følge Rasmussen (ref. i ibid, s. 36) er unge i dag mer 

opptatt av eget livsprosjekt og at det er mer risikabelt å begå lovbrudd på grunn av den 

stigende kontroll i samfunnet og konsekvensen det eventuelt får å bli tatt. Unge kriminelle er 

ifølge Rasmussen ofte sosialt marginaliserte, de kjenner eller forstår ikke spillereglene, og de 

får manglende oppbakking. De opplever også at kravene som stilles til dem er overveldende 
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og overstiger deres evner. De føler seg utenfor og fremmedgjort og opplever en form for 

symbolsk marginalisering, hvor de ikke opplever å ha noen symbolsk verdi i samfunnet rundt.  

I studien gjennomført av Bryderup (2010 s. 69-70), hvor 14 unge kriminelle ble intervjuet, 

kom det frem at mange av dem utviste en stor grad av ansvarlighet for egen utvikling. 

Samtidig hadde mange av dem en opplevelse av å stå på utsiden, uten særlig stor innflytelse 

på eget liv. Ungdommene viste stor lojalitet til foreldre og den øvrige familie. Noen hadde 

fokus på forhold i familien som fattigdom, ustabilitet og vold som avgjørende i deres 

oppvekst, mens andre har fokus på eget ansvar for utviklingen. Det var utfordrende for de 

unge å forklare hva de trodde var årsaken til at de har utviklet en kriminell atferd. En ung 

mann beskrev manglende økonomiske midler og behov for rent tøy i riktig størrelse som 

grunnen for den kriminelle atferden. Mange fortalte at de ikke selv hadde spesielt stor 

innflytelse på mange forhold i eget liv og at de ikke lyktes med å foreta endringer. Noen 

nevnte Murphys lov om at alt som kan gå galt, vil gå galt. Interessant er det at de færreste av 

ungdommene så på traumatiske begivenheter for deres familie eller dem selv, som 

utslagsgivende for egen utvikling (ibid, s. 76). Flere hadde en «dem og oss» oppfattelse, og 

indikerte her et tydelig skille mellom dem selv og samfunnet for øvrig. Én drar paralleller 

mellom kriminalitet og selvmord, og begrunner det med at begge deler er et rop om hjelp 

(ibid, s. 77). 

Gjennom analysen i denne studien kommer det frem at det er vanskelig for de unge å fortelle 

om svikt fra deres egne foreldre som en årsak til deres kriminelle atferd. Det kan komme av at 

de kanskje ikke har erkjent det som en mulighet enda, eller at de har stor lojalitet ovenfor 

dem. Bryderup (2010, s. 86) er overrasket over hvor liten rolle deltakelse i grupper og 

stoffmisbruk spiller i ungdommenes historier. Når de unge forteller om deres oppvekst legger 

de stor vekt på forhold til foreldre og søsken, men ingen av de 14 forteller om tette vennskap 

eller deltakelse i andre fellesskaper som har betydning for deres oppvekst. Mange forteller om 

skolegangen, hvor det har vært mye problemer, men ingen av de forteller om betydelige 

skolekamerater eller sosiale fellesskaper i tilknytning til skolen. Alle sammen fremstiller seg 

selv som ansvarlig eller medansvarlig for utviklingen (ibid, s. 88).  

Når de unge blir oppfordret til å tenke lenger ut i fremtiden og fortelle om deres forestillinger, 

ønsker og drømmer, viser det seg at det er vanskelig for dem å tenke over fremtiden og tillate 

seg selv å i det hele tatt å ønske og drømme.  De tenker ofte i nuet og blander ofte inn de 

aktuelle realitetene inn i fremtidsforestillingene. Når de nevner sine forestillinger om 

fremtidene, nevner alle at førsteprioriteten er å få seg arbeid og/eller en utdannelse. Flere 
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tenker deretter på bolig og forestillinger om å få en familie og forholdet til egne barn. 

(Bryderup, 2010, s. 125). 

Analysene viser at det karakteristisk for de fleste unges beretninger at de på de fleste områder 

ønsker å leve et liv som er helt motsatt av det foreldrene har levd. Det kommer frem spesielt 

når de unge tillater seg å snakke om det å få egne barn. De vil da gi barna det de selv ikke har 

opplevd å ha: stabilitet, trygghet, voksenkontakt og m.m. Det mest bemerkelsesverdige er 

kanskje at de unge tenker meget realistiske på egne muligheter og i enkelte tilfeller, tenkes det 

også manglende muligheter til å kunne realisere en normal tilværelse. Her kan en se tendenser 

til «learned helplessness». Det kommer frem at medlemskap i sosiale fellesskaper ikke er en 

del av de unges fortellinger om nåtiden, og de ser derfor ikke et slikt behov i fremtiden. 

Forklaringen kan kanskje ligge i at flere av de unge ikke har med seg positive opplevelser fra 

oppveksten (Bryderup 2010 s. 129). 

De unge innsatte fikk spørsmål om hvilke råd de ville gitt politikere og spesialpedagoger 

vedrørende forebygging og behandling av unge med kriminell atferd. Det var flere som pekte 

på diskriminasjon og integrasjon som mangelfulle områder der det bør gjøres en politisk 

innsats. Et område som ellers stort sett var fraværende i de unges fortellinger. Noen peker på 

en forebyggende innsats mot deres familier kunne vært hjelpsomt. Læreren trekkes frem av 

noen, i forhold til å oppdage at noe er galt med barna eller i familien og bare det å snakke med 

elever som kunne ha behov for det. Noen peker på ungdomsklubber og aktiviteter for unge 

som kan gi de betydning og anerkjennelse og i tillegg minske risikoen for å utvikle kriminell 

atferd. På spørsmål om gode råd, fokuserer mange av de unge på å gi råd om den 

spesialpedagogiske støtten på ungdomsinstitusjoner, som de oppfatter som nødvendig i 

forhold til de unge som har eller har hatt kriminell atferd. Her snakkes det om frie rammer, 

selvvalgte aktiviteter og ikke minst å snakke med gode pedagoger som vesentlig. Men de 

unge fremhever samtidig at de selv også har et stort ansvar for motivasjon og utvikling 

(Bryderup, 2010). 
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3. Metode 
 

3.1 Kvalitativ forskning 
En metode er et redskap, eller en fremgangsmåte for å løse problemer og komme frem til ny 

erkjennelse. Alle de midler som kan være med å fremme dette målet er en metode (Hellevik, 

2002). En sier gjerne at det er to hovedformer for metodisk tilnærming i 

samfunnsvitenskapene, nemlig kvalitativ og kvantitativ forskning, hvor hovedforskjellen er 

bruken av tall. Valget trenger derimot ikke være enten/eller (Holme & Solvang, 1996). 

Kvalitativ metode har fått mye oppmerksomhet de siste 30-40 årene. De to tradisjonene 

(kvalitativ og kvantitativ) har vært nokså kritisk til hverandre, muligens på bakgrunn av at det 

har vært misoppfatninger av hverandres tradisjon. I dag kan en si at det gjerne ligger til grunn 

mer gjensidig respekt og forståelse for at begge retninger har sine styrker og svakheter, og kan 

utfylle hverandre (Kleven, 2011, s. 18).  

Kvalitative metoder innebærer liten grad av formalisering. Hovedmålet er å skaffe en 

forståelse av tema og undersøke hvilken totalsammenheng dette står i (ibid). Kvalitativ 

forskning er ifølge Kirk og Miller (ref. i Ryen, 2012) et empirisk, sosialt lokalisert fenomen, 

definert av sin egen historie, ikke bare et begrep en bruker for å forklare «alt som ikke er 

kvantitativt».  Å hevde at kvalitativ forskning er noe som er alt annet enn kvantitativ 

forskning, vil være lite beskrivende og en forenklet definisjon. Med dette utgangspunktet vil 

en gå glippe av nyansene og det som kjennetegner kvalitativ forskning. Det finnes mange 

forskjellige innganger i forskningen, og intervju er bare en av tilnærmingene (Ryen, 2012, s. 

18).  

Empiri kommer fra det greske ordet «empeiria», som kan oversettes til erfaring eller 

kunnskap som bygger på erfaring. Den empiriske forskningen kan ses på som erfaringsbasert 

kunnskap, selv om den ikke bygger på våre personlige erfaringer (Kleven, 2011, s. 11). 

Kvalitative forskere påpeker at en gjennom kvantifisering kan en både avsløre og tilsløre 

sosiale prosesser og at valid data kan oppnås på mange måter. Samtidig er det mange 

utfordringer ved kvalitativ forskning, som enkelte hevder er for anekdotisk. Hvis det i for stor 

grad blir presentert brøkdelsstykker av en sak, uten å ta høyde for andre syn som kan være 

avvisende og mindre synlig, vil det gå ut over reliabiliteten. Informasjonsmottakeren er på 

mange måter mer prisgitt forskeren ved denne metoden (Kleven, s. 19-20). 



30 
 

Ved bruk av kvalitativ metode ønsker jeg å få tilgang til informantenes tenkning som kan gi 

meg relevant informasjon for å svare på min problemstilling.  I følge Troye (1999) kan 

kvalitative metoder som dybdeintervju være godt egnet til å skaffe seg antagelser, for 

eksempel om hvilke egenskaper som skal tillegges vekt eller hvilke motiver folk har for å 

handle som de gjør. Det er nettopp disse tingene jeg er interessert i å finne ut og det støtter 

opp under min tanke om at dybdeintervju er riktig i mitt tilfelle. 

Jeg er opptatt av å undersøke hva tidligere kriminell ungdom opplever at påvirket de i valgene 

som ble tatt. På bakgrunn av dette, tenker jeg det er ingen bedre å spørre en dem som har vært 

der selv. Det er likevel viktig å være bevisst på hva en ikke velger, fordi en da kan prøve 

andre metoder senere hvis det skulle være hensiktsmessig (Kjeldstadli, 1999). 

 

3.2 Hermeneutikk  
Begrepet «mening» karakteriseres ved at vi først må forstå et fenomen før vi kan sette mening 

til det. Med andre ord må vi fortolke fenomenet før det kan settes inn i en meningsfull 

sammenheng. Som sosiale mennesker må vi hele tiden tolke det som skjer rundt oss. Dette 

skaper gjerne ikke noe problem til daglig, ettersom vi er født og sosialisert inn i et samfunn. 

Skal en reise til et land med en annen kultur, må en tilpasse seg mennesker med andre 

fortolkningsrammer enn oss selv (Gilje & Gimmen, 1993, s. 142). Dette perspektivet er viktig 

å ha i med seg inn i prosessen hvor jeg skal intervjue mine informanter. Ordet 

«hermeneutikk» betyr å tolke, og kommer av ordet «hermeneuein» (bokmålsordboka). 

Hermeneutikk er læren om fortolkning av tekster. Fra et hermeneutisk synspunkt er 

fortolkningen av mening det sentrale tema i forbindelse av spesifisering av de formene for 

mening som søkes, og oppmerksomhet ovenfor de spørsmålene som stilles til en tekst (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 69). Thagaard (2009, s. 39) sier at en hermeneutisk tilnærming legger 

vekt på at det ikke finnes en egentlig sannhet, men at fenomener kan tolkes på flere nivåer. 

Hermeneutikken bygger på prinsippet om at mening bare kan forstås i lys av den 

sammenheng det vi studerer er en del av.  

Kvale og Brinkmann (2009, s. 216) skisserer noen hermeneutiske prinsipper for fortolkning. 

Det pågår kontinuerlige frem- og tilbakeprosesser mellom deler og helhet, som er en følge av 

den hermeneutiske sirkel. Med utgangspunkt i en ofte uklar og intuitiv forståelse av det 

informanten presenterer, fortolkes de i forskjellige deler og ut fra disse fortolkningene settes 

delene på ny i relasjon til helheten. 
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Et viktig prinsipp er god gestalt. Dette oppnår en når meningsfortolkningen er slutt og en har 

nådd frem til en «indre enhet», som er uten logiske motsigelser. Informanten bør forstås ut fra 

sin egen referanseramme gjennom en utlegning av hva de sier om et tema. Et annet prinsipp er 

at fortolkningen ikke er forutsetningsløs. Fortolkningen kan ikke «hoppe utenfor» den 

forståelsestradisjonen den som tolker lever i. Fortolkeren kan imidlertid forsøke å gjøre sine 

forutsetninger eksplisitte og forsøke å bli bevisst på hvordan bestemte formuleringer av et 

spørsmål til en informant allerede bestemmer hvilke former for svar som er mulige. En kan 

også si at enhver fortolkning rommer fornyelse og kreativitet (ibid).  

En filosof og et verk står helt sentralt i all debatt om hermeneutikk i det 20. århundret: Hans 

Georg Gadamer (1900-2002) med boken Wahrheit und Methode (Sannhet og metode), som 

kom ut i 1960. Krogh (2009, s. 38) hevder denne boken utvilsomt er det samlende verk 

innenfor den hermeneutiske tradisjon, og at det er Gadamers oppfatning av hva hermeneutikk 

er, som har hatt sterkest innflytelse og skapt mest debatt i moderne filosofi. Gadamer avviser 

at bruk av vitenskapelig metode kan garantere at vi oppnår forståelse av et emne. Med dette er 

det ikke dermed sagt at hermeneutikk gjør metodelære unødvendig. Også Gadamer mener at 

all vitenskap trenger en gjennomtenkt metode. Men hermeneutikken tar opp noe som kommer 

før og er mer vesentlig enn den enkelte vitenskapelige metode (ibid). I følge Gadamer kan en 

ikke stenge av seg selv i en tolkningsprosess. Derfor kan en si at tolkning handler om 

selvforståelse, og at det subjektive elementet utforsker forforståelsen i et forskningsprosjekt. 

Min egen bakgrunn og mine erfaringer vil prege forståelsen av dem jeg intervjuer, som igjen 

kan påvirke både mine spørsmål og min fortolkning. De forskjellige spørsmålene jeg stiller, 

vil bringe frem ulike meninger i svarene jeg får. Disse spørsmålene har også vært med på å 

bestemme den etterfølgende analysen.  

Kvale og Brinkmann (2009, s. 219) skiller mellom partisk subjektivitet og perspektivistisk 

subjektivitet, ved fortolkningsforskjeller. Partisk subjektivitet sikter til at jeg som forsker kun 

ser det som støtter min egen mening. Videre velger jeg fortolkninger og rapporterer det som 

kan begrunne mine egne konklusjoner og ignorerer alt som kan gi andre fortolkninger 

(bekreftelsestendens). Slik kan forskningsarbeidet bli upålitelig. En perspektivistisk 

subjektivitet oppstår når forskere som velger ulike perspektiver og stiller ulike spørsmål, 

gjennom stringent fortolkningsarbeid også kommer til ulike konklusjoner eller fortolkninger. 

Det er derfor viktig å tenke på at forskning ikke er en objektiv prosess uten subjektive innslag. 
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3.3 Fenomenologi 
Fenomenologi kan betegnes som et aktørperspektiv, hvor en forsøker å forstå menneskers 

opplevelser og forståelse av egen situasjon. Det fokuseres på det levde liv (Befring, 2007, s. 

181). Grunnleggeren av denne tankegangen er Edmund Husserls, som igjen var påvirket av 

Descartes (Postholm, 2010, s. 41). Metoden innebærer gjerne flere, lange og dyptgående 

intervjuer av mennesker som har erfart fenomenet som skal undersøkes (Marshall & 

Rossman, 2016, s. 17-18). Den er utviklet med utgangspunkt i filosofi og psykologi og det 

finnes en rekke retninger innenfor denne tilnærmingen. Den hviler på antakelsen om at det er 

en struktur og essens i delte opplevelser som kan gjenfortelles. Fokuset er både på tidligere 

opplevelser og opplevelser de nå sitter med. Til slutt blir begge narrativer brukt til å oppnå en 

forståelse av individets essensielle opplevelser med det aktuelle fenomenet. En fordel med 

fenomenologisk intervju er at det skaper mulighet for å kombinere forskerens personlige 

erfaringer, kombinert med erfaringene til intervjuobjektet (ibid, s. 153). Fenomenologiske 

studier tar for seg prosesser og pågående hverdagsaktiviteter, men skiller seg ut fra 

etnografiske studier og kasusstudier i så måte at prosessen er avsluttet når forskeren starter sitt 

arbeid (Postholm, 2010, s. 43). Forskeren kan derfor ikke gå inn og observere, men 

erfaringene er ikke glemt og kan hentes ut gjennom å samtale med dem som har gjennomgått 

erfaringene. I min innsamling av data blir det fenomenologiske perspektivet relevant å ta med 

seg siden jeg ønsker å få innsikt i menneskers opplevelser av egen situasjon.  

 

3.4 Forskningsdesign 
Forskningsdesign er en plan eller skisse rundt hvilken metode, utvalg/utvalgsstørrelse, 

hvordan en vil gå frem for å hente svar, hvordan intervju gjennomføres og hvordan data skal 

analyseres (Malhotra & Birks, 2000). Sagt på en annen måte, det er en valgt strategi for å 

innhente den informasjonen eller de opplysningene en trenger for å belyse problemstillingen 

(Grønnhaug, 1985). I utgangspunktet har jeg begrenset kunnskap om problemstillingen og jeg 

vil derfor gjennomføre en eksplorativ case-studie. Jeg har som mål å oppnå en økt forståelse 

rundt et fenomen, fremfor generaliserbar fakta. En case-studie kan defineres som «en empirisk 

undersøkelse som studerer et fenomen i sin virkelige kontekst, spesielt når grensene mellom 

fenomenet og konteksten ikke er helt innlysende» (Yin, 2003, s. 13). Jeg vil forsøke å få en 

dyptgående forståelse av et fenomen og samtidig oppnå en helhetsforståelse. Intensive design 

har som styrke at den får frem relevante data. Informasjonen består av mange detaljer, går i 

dybden og er ikke løsrevet fra konteksten. Den interne gyldigheten kan derfor ofte være stor 
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(Jacobsen, 2005, s. 96). På bakgrunn av at jeg kun har et fåtall informanter, vil muligheten til 

å generalisere naturligvis være mindre.   

Jeg startet med å jobbe meg igjennom relevant litteratur om ungdom og kriminalitet og hadde 

dette som utgangspunkt da jeg samlet inn egen data.  Dersom vi i utgangspunktet vet lite om 

et saksområde, og vi ikke har noen klar oppfatning av hvilke sammenhenger som kan tenkes å 

eksistere er det naturlig å bruke et eksplorativt design (Gripsrud, Olsson & Silkoset, 2004, s. 

59). I en eksplorativ undersøkelse er målet å forstå og tolke aktuelle problemer, gjerne slik at 

det kan utvikles hypoteser om mulige sammenhenger. Ved bruk av en slik design vil jeg 

undersøke hva som er skrevet om temaet tidligere, hva eventuelt tidligere innsamlet data sier, 

og i tillegg samle inn primærdata. Ettersom vi ikke riktig vet hva vi vil finne må et 

eksplorativt design være fleksibelt (Friis & Vaglum 1986, s. 59).  

 

3.5 Kvalitativt intervju 
Kvalitative intervju er en av mange varianter av intervju. Intervju kan betegnes som en 

samtale med en hensikt. Her kan en forholde seg i fortid, nåtid og fremtid på en og samme tid 

(Dexter, 1970, ref. i Ryen, 2012). I begynnelsen av det 1900-tallet var ikke det kvalitative 

intervjuet skilt ut fra feltarbeid. Dette skjedde først rundt midten av 1900-tallet (Ryen, 2012, 

s. 127). Det kvalitative intervjuet har opp igjennom blitt kritisert utenfra for å mangle 

validitet, objektivitet, troverdighet og for ikke å være «vitenskapelig» nok m.m. Innad i 

forskningsmiljøet har det kvalitative forskningsintervjuet også fått kritikk for å være for 

individualistisk, idealistisk, verbaliserende m.m. (ibid, s. 135). Gjennom historien har 

intervjuundersøkelser hatt stor betydning for deres respektive områder. De har vært 

avgjørende i hvordan vi i dag oppfatter mennesket og har influert sosiale praksisformer 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 26). Forskningsintervjuet ligger tett opptil hverdagssamtalen 

og kan virke «enkel», men denne enkelheten er illusorisk hvis en har gjort grundig forarbeid 

og refleksjon (ibid, s. 31). 

Når en intervjuer er det viktig å huske på at informanten er den som er ekspert på seg selv – 

sin kunnskap, forståelse og følelser. Som intervjuer vil jeg forsøke å få tilgang til denne 

informasjonen. Siden jeg har en fenomenologisk tilnærming, er jeg forberedt på at 

informanten kan bringe inn tema som jeg ikke tidligere har tenkt på. Da vil det bli viktig at jeg 

evner å fange opp aspektene av det som legges frem og klarer å spille videre på informantens 
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utsagn. Det kan være praktisk å notere oppfølgingsspørsmålene etter hvert som de de dukker 

opp (Postholm, 2010, s. 79ff.). 

I kvalitative intervju er det ønskelig at synspunktene til informantene er et resultat av 

personenes egen forståelse av temaet. Derfor bør jeg ha en noe tilbakeholden rolle i selve 

intervjusituasjonen. Det kan dukke opp aspekter innenfor temaet som jeg ikke hadde forutsett 

og dette mener jeg det skal være rom for. Intervjuguiden vil også hjelpe meg til å sørge for at 

de områdene som jeg mener er relevant blir diskutert (Holme & Solvang, 1996, s. 95-96). 

 

3.6 Intervjuguide 
Formålet med kvalitativt intervju er å få fyldig og omfattende informasjon om hvordan andre 

mennesker opplever sin livssituasjon. Samtidig må en opprettholde en relevans i forhold til 

tema som skal belyses (Thagaard, 2009). Det er bred enighet om at en bør benytte seg av en 

intervjuguide, men graden av formalisering er debattert og det finnes ingen fasitsvar (Ryen, 

2012, s. 97). Graden av struktur i intervjuet vil få konsekvenser for de svarene en får. En 

fallgruve dersom et intervju er for strukturert, kan være at en da ikke oppfatter eller misforstår 

fenomener som er viktige for respondenten. Dette kan igjen låse interaksjonen og gjøre at 

intervjuet blir mekanisk (ibid). I mitt tilfelle er målet å hente informantens perspektiv og da 

vil for mye struktur virke mot sin hensikt. For lite struktur har også sine fallgruver, som for 

eksempel at sentrale elementer som er viktig ikke vil bli fanget opp. Uten struktur vil det være 

vanskeligere å formulere gode, nøytrale spørsmål som igjen vil påvirke validiteten og 

reliabiliteten (ibid). Derfor har jeg bestemt meg for å bruke en semi-strukturert retrospektiv 

intervjuguide. Dette innebærer at jeg som forsker har noen forhåndsbestemte spørsmål jeg vil 

stille, i tillegg til temaer (Mehmetoglu, 2004, s. 69). Ved bruk av en slik form, ser 

informantene tilbake på sin egen fortid og en må være klar over at historiene om fortiden også 

er preget av nåtiden (Damsgaard & Kokkersvold, 2011, s. 93). Denne formen for intervju gjør 

det mulig for meg å ta uforutsette sideveier der det kan være hensiktsmessig. En kan gjerne si 

at intervjuet også har en mindre formell form og kan oppleves mer som en samtale. Dette 

formatet kan bidra til at jeg kommer nærmere «kjernen». 

I denne studien vil jeg kunne støtte meg til «Grounded Theory». Metodikken, utviklet av 

Glaser og Strauss, går ut på at en bygger teori ut i fra data. Metoden kan bidra til å hindre en 

opportunistisk bruk av teorier, med tvilsom passform og arbeidskapasitet (Glaser & Strauss, 

2006, s. 4). Det er informantenes egne oppfatninger og perspektiver som danner grunnlaget 
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for analysen. «The constant comparative method» blir den også kalt, siden forskeren skal lete 

etter likheter og forskjeller for å kaste lys over nyanser og variasjoner (Dalen, 2011, s. 41-42).  

Som intervjuer er det viktig at jeg er bevisst på hvordan jeg gjennomfører intervjuet, også når 

det kommer til en del grunnleggende punkter. Jeg ønsker at informantene mine skal føle at 

intervjuet gjennomføres på en behagelig måte for dem. Det innebærer at jeg stiller tydelige 

spørsmål, et spørsmål av gangen, lytter til hva de sier (og ikke sier) og at jeg ikke forsøker å 

putte ord i deres munn eller forsøker å motsi dem når de legger frem ting som jeg kan oppfatte 

som feil (Gorman & Clayon, 2005, s. 136).   

 

3.7 Utvalg og utvalgskriterier 
En kan gjerne si at det grovt sett er to metoder for utvelgelse. I den første tar en for seg et 

randomisert utvalg, hvor alle har like stor sannsynlighet for å bli valgt ut. I den andre 

metoden, som jeg har valgt, er det en pragmatisk utvelgelse av informanter. I forskningsarbeid 

er det likevel ikke slik at det alltid må være enten-eller. En kan gjerne ta for seg forskjellige 

utvelgelsesprinsipp. Ved bruk av et eksplorativt design, kan det gjennomføres et 

miniatyrutvalg basert på selvseleksjon (Befring, 2007, s. 96ff.). 

Utvalgsspørsmål kan ses på både som en metodisk problemstilling og en faglig 

problemstilling. En vil gjerne finne et representativt utvalg, slik at en kan gjøre en statistisk 

generalisering fra utvalg til populasjon. Fra et faglig ståsted vil en derimot at utvalget skal 

hjelpe oss til å trekke generaliserende teoretiske konklusjoner, som igjen vil kunne ha faglig-

teoretisk verdi (Befring, 2007, s. 98). Definisjon og avgrensing av populasjonen foregår 

gjerne parallelt med utarbeidingen av problemstillingen (ibid, s. 93). 

Før en setter i gang prosessen med utvalg er det viktig å danne seg tanker rundt hva en vil 

finne ut gjennom undersøkelsen. Utvalg av informanter og litteratur vil spille en signifikant 

rolle i hvordan oppgaven vil utarte seg (Larsen, 2008, s. 36). I forskningen er utvalg av kilder 

og kildenes validitet helt avgjørende. Jeg må som forsker sørge for at utvalget blir så 

representativt som mulig for den virkeligheten som skal beskrives (Kleven, 2011, s. 168). Det 

må nevnes at en uansett må ta høyde for en feilmargin, fordi overførbarheten til resten av 

befolkningen vil variere (Larsen, 2008, s. 38).  

I min avhandling har jeg bestemt meg for utvalg ved selvseleksjon, hvor personene selv 

avgjør om de vil være med på studien eller ikke (Hellevik, 2002, s. 120). I kvalitative 
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forskningsdesign er utvalgene så små at de ikke kan baseres på tilfeldig utvelgelse. 

Utvalgsstørrelse i kvalitativ forskningen avhenger av mange komplekse faktorer. Finansielle 

og tidshensyn spiller naturligvis en stor rolle, men formålet med forskningen bør veie tyngst 

når en snakker om utvalgsstørrelse (Marshall & Rossman, 2016, s. 108). En forsker bør 

forvente kritiske spørsmål om kredibiliteten og påliteligheten av funnene som blir gjort. Hvis 

utvelgelsesprosessen ikke er gjennomført på en ryddig måte, vil det automatisk være med på å 

true begge disse punktene (ibid, s. 109).   

 

3.8 Presentasjon av informantene 
Informantene jeg har brukt i denne oppgaven er to eks-kriminelle ungdommer, nå voksne. 

Begge to er menn som tidligere har sonet relativt lange straffer (flere år) og som i dag har 

kommet seg fullstendig ut av kriminaliteten. Ingen av dem har vært kriminelt aktiv de siste 

fem årene. Av etiske hensyn og for å ivareta deres anonymitet, har jeg ikke brukt deres ekte 

navn. Det kan nevnes at ingen av informantene ønsket å være anonym, de ville gjerne være 

åpen om sine historier. Det er også av hensyn til andre impliserte parter at jeg har valgt å 

likevel ikke bruke deres ekte navn.      

 

Informantene er som følger: 

Terje, 35 år. Var yrkeskriminell i over 10 år og har sonet flere forhold. Avsluttet sin 

kriminelle karriere for over 8 år siden. Har jobbet i mange år i finansbransjen og har det siste 

året jobbet som daglig leder i organisasjon som jobber for å rehabilitere kriminelle. 

 

Fredrik, 25 år. Var kriminell i rundt 4 år og har sonet flere forhold. Avsluttet sin kriminelle 

karriere for ca. 5 år siden. Jobber i dag med rekruttering og leder sin egen avdeling.  

 

3.9 Gjennomføring av intervjuene 
Den første informanten møtte jeg på hans kontor. Det var hovedsakelig av praktiske grunner, 

som at det var et sted vi kunne sitte uten for mye forstyrrelser. Jeg ønsket og å begrense bryet 

det ville innebære for informanten å stille opp. En annen bakenforliggende faktor var at jeg 

tenkte det ville være en god ide å foreta intervjuet i omgivelser som var kjent og trygt for 

informanten. Det andre intervjuet ble gjennomført over skype, også av praktisk grunner. Jeg 

opplevde ikke at det gikk ut over kvaliteten, spesielt med tanke på at vi hadde en video-
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samtale. Intervjuene ble gjennomført en til en og jeg brukte lydopptaker for å kunne ha fullt 

fokus på informantene under selve intervjuene og være sikker på at ingen verdifull 

informasjon forsvant.  

Lengden på intervjuene var 54 minutter og 68 minutter. Jeg benyttet meg av intervjuguiden, 

men mindre enn jeg hadde sett for meg på forhånd. Det var mange ting som dukket opp 

underveis som jeg ble nysgjerrig på og jeg stilte flere oppfølgingsspørsmål enn det jeg hadde 

sett for meg at jeg skulle gjøre. Intervjuene opplevde jeg som en «naturlige prater» og det 

virket tydelig at informantene var avslappet og hadde mye de ville dele. Jeg oppdaget under 

transkriberingsprosessen at jeg nok stilte noen spørsmål som ikke var spesielt relevant for min 

oppgave, men som jeg samtidig tenkte at var viktig for å forstå deres historie.  

Selv om begge informantene ved noen anledninger delte noe sensitiv informasjon, som ikke 

nødvendigvis var relevant for oppgaven min, følte jeg ikke det var riktig å stoppe dem. Jeg 

opplevde dem begge som meget oppegående mennesker som delte det de følte var passende 

og mens jeg kunne stoppet dem enkelte ganger, valgte jeg ikke å gjøre det. Derimot benyttet 

jeg meg av intervjuguiden for å lede samtalen inn igjen på det som var hovedtema for 

intervjuet, uten at jeg hadde «dårlig tid». 

 

 

3.10 Transkribering av intervjuene 
Transkribering er ikke bare en teknisk oppgave, det innebærer god dømmekraft og tolkning. 

Når data er oversatt/transkribert, er det ikke lenger rådata, det er prosessert data (Marshall & 

Rossman, 2016, s. 208). 

Det kan være nyttig i etterkant av intervjuet og transkriberinger å la informanten lese 

igjennom for å bekrefte, eller eventuelt avkrefte at budskapet kommer tydelig frem, slik det 

var intendert. Noe så lite som et semikolon, eller malplassert punktum kan ha en stor effekt på 

meningen i det som blir sagt og dermed få konsekvenser for data som hentes ut. En diskrepans 

mellom intensjonen til informanten og forskerens tolkning kan være en trussel til 

forskningens kvalitet (Marshall & Rossman, 2016, s. 209). Jeg spurte begge mine informanter 

om de ville lese igjennom intervjuet etter det var transkribert, men begge takket nei. 

Jeg vurderte å bruke hjelpemiddel som stemmegjenkjenningsprogrammer, men har etter nøye 

vurdering gått vekk fra det alternativet. Det er viktig å huske på at slik teknologi kan overse 

eller feiltolke nøkkelord og at mening kan forsvinne. Den gamle metoden kan være langdryg, 
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men har den fordelen at en må jobbe intensivt med dataen, som igjen kan hjelpe en når det 

kommer til analysedelen. Johnson (2011) mener at denne metoden både er mer presis og 

raskere (Marshall & Rossman, 2016, s. 210). Det antas at en med god touch-teknikk kan 

transkribere et én time langt intervju på omtrent tre-tre og en halv time (Gorman & Clayton, 

2005, s. 199).    

Det anbefales ofte at forskeren selv utfører transkriberingsarbeidet, ettersom en under denne 

prosessen utvikler et enda nærere forhold til dataen. Kokkersvold understrekte det momentet i 

sin forelesning ved HiSF Sandane (2013).  Det foregår også kontinuerlig analyse i dette 

arbeidet (Postholm, 2010, s. 104). Selv om det er tidkrevende å transkribere lydopptak, gir det 

den fordelen at en kan reflektere, evaluere og tolke situasjonen og det som blir sagt multiple 

ganger, som igjen vil kunne øke kvaliteten på analysearbeidet (Gorman & Clayton, 2005, s. 

199). Ved å gjøre det på denne måten kan jeg selv vurdere hva som skal inkluderes og hva 

som kan ekskluderes i analysen. Jeg har benyttet meg av notatbok underveis i 

transkriberingen for å notere tanker, ideer, samt kategorisere dataen.   

 

3.11 Etiske hensyn 
Ordet etikk kommer etymologisk fra ordet «ethikos» som betyr «sedelig», morallære 

normativ – etikk som normer for riktig og god livsførsel/deskriptiv – etikk som beskriver 

morallivets ytringsformer, metaetikk (Bokmålsordboka).  

Etiske og moralske vurderinger gir uttrykk for hva som er rett og galt, akseptabelt og 

forkastelig, hva som er verdig og uverdig. Etikken blir dermed en essensiell målestokk for 

vurdering av forskning, så vel som annen menneskelig aktivitet (Befring, 2007, s. 54). 

Vi har i Norge forskjellige forskningsetiske komiteer innenfor ulike fagfelt. Pedagogikk hører 

inn under Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humanoria 

(NESH). Her er det en lang liste retningslinjer en som forsker må forholde seg til. Siden en 

innenfor pedagogikken jobber med mennesker, må det ligge i bunn en grunnleggende respekt 

for menneskets integritet, frihet og medbestemmelse (Kleven, 2011, s. 24-25). 

Informantene skal ha rett til informert og fritt samtykke. Informert samtykke handler om at 

deltakerne er informert om alt som kan være av relevans for deltakelsen deres i prosjektet. 

Fritt samtykke innebærer at personlig handlefrihet ikke er begrenset og at samtykket er gitt 

uten ytre press. Dersom jeg gjør store endringer underveis i forskningsprosessen, må alle 
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informeres om dette. Informantene skal også til enhver tid kunne trekke seg ut av prosjektet 

uten å måtte oppgi grunn (Dalen, 2011, s. 100-101). 

Den informasjonen som informantene deler må jeg behandle konfidensielt og deltakerne skal 

anonymiseres. I kvalitative forskningsintervjuer er dette viktig, siden forsker og informant 

møtes ansikt til ansikt. For at de skal føle seg trygg, må de vite at den informasjonen de deler 

under intervjuene ikke kan spores tilbake til dem. Det innebærer også stor forsiktighet rundt 

oppbevaring og tilintetgjøring av innsamlet data (Dalen, 2011, s. 101-102). De nasjonale 

forskningsetiske komiteer (NESH) påpeker at forskere har et spesielt ansvar ovenfor 

mennesker i utsatte grupper (ibid, s. 113). 

Jeg må følge vanlige retningslinjer for anonymitet, personvern, informert samtykke og riktig 

transkribering. Utenom dette skal den som blir utforsket ha en viss innflytelse på analysen og 

tolkningen som gjøres (Kvale, 1996, ref. i Ryen 2012). Forskningsrådet har et punkt på at en 

ikke skal manipulere individer. Individene som deltar i forskningsprosjekt skal «befinne seg 

vel» i løpet av datainnsamlingen. Det er viktig at jeg tenker igjennom eventuelle uheldige 

ringvirkninger som kan oppstå i etterkant av intervjuet. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å 

sende en søknad til NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste), men veileder mente det 

ikke var nødvendig med tanke på at jeg intervjuet nå voksne mennesker. 

I kvalitative intervjuer er det viktig å ivareta integriteten til de personene som intervjues både 

under selve intervjuet og i etterkant, når resultatene skal presenteres og fortolkes. Det er 

vanligvis et krav at en anonymiserer gjenkjennelige detaljer, og at en behandler sensitive 

opplysninger med varsomhet. I intervjuundersøkelser som omhandler sensitive temaer, er det 

også ofte nødvendig å innhente et skriftlig samtykke (Fangen, 2011). 

 

3.12 Validitet 
Validitet er knyttet til tolkning av skriftlige kilder. Validitet handler om gyldighet av de 

tolkninger forskeren kommer frem til. Reliabilitet og validitet er således sentrale begreper i 

diskusjonen av forskningens troverdighet. I ordbøker blir validitet definert som en 

uttalelsessannhet, riktighet og styrke. En valid slutning er korrekt utledet fra sine premisser. 

Validitet i samfunnsvitenskapene dreier seg om hvorvidt en metode er egnet til å undersøke 

det den skal undersøke (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 250). Et viktig punkt, i tillegg til å 

velge en egnet metode for å innhente data, er å finne litteratur som er gyldig. Det innebærer 

også å sammenligne kilder med andre kilder, og da kilder som er uavhengig av hverandre 
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(Holme & Solvang, 1996). Med tanke på at vi ønsker at resultatene skal være mest mulig 

valide, stilles det krav både til slutningene som trekkes, og kvaliteten av de data resultatene 

bygger på (Kleven, 2011, s. 23).  

 

Hvis en ser på målinger, både psykologiske og pedagogiske, blir drøftingen av validitet ofte 

delt inn i tre punkter: Innholdsvaliditet, kriterievaliditet og begrepsvaliditet. Innholdsvaliditet 

handler om innholdet og hvordan det står i forhold til fenomenet. Kriterievaliditet handler om 

forholdet mellom ett spesifikt testresultat og sannsynligheten for å gjenskape et lignende 

resultat i fremtiden. Begge disse typene kan ses på som aspekter ved begrepsvalitet. Nyere 

forskning anser begrepsvaliditet som den overordnede formen for måling. I noen tilfeller kan 

likevel innhold/kriterievaliditet være av størst praktisk interesse (Kleven, 2011, s. 97). Med 

god eller dårlig begrepsvaliditet menes hvorvidt de relasjonene vi finner i empirien stemmer 

overens med dem vi forventer å finne ut i fra teorien. Her kommer egen teoretisk kunnskap 

inn som et viktig punkt, selv om en rasjonalistisk eller empirisk tankegang ikke nødvendigvis 

sikrer oss fullstendig. Den viktigste empiriske indikasjonen får en ved å foreta en ytre 

vurdering, hvor en ser på hvordan måleresultatet oppfører seg i andre situasjoner og begreper 

(ibid, s. 98-99). 

 

En snakker gjerne også om indre og ytre validitet. God indre validitet innebærer at tolkningen 

som legges frem om relasjoner mellom variabler er til å stole på. Det er tolkning mellom 

relasjoner slik de er operasjonalisert. Om operasjonaliseringen er godt gjennomført, avhenger 

av begrepsvaliditeten. Indre validitet er altså bare aktuelt når en begynner å tolke inn et 

årsaksforhold mellom variabler (Kleven, 2011, s. 104-105). Ytre validitet handler om hvor 

langt vi kan trekke gyldighetsområdet for de resultatene vi har funnet. Kan vi si at vi har 

dekning for å hevde at resultatene er overførbar til personer i lignende situasjon som den vi 

undersøker, kan vi si at undersøkelsen har god ytre validitet.  

 

Det er viktig at vi samler inn data som kan være med å belyse problemstillingen og en må 

stille gode og riktige spørsmål for å oppnå dette. Her kommer definisjonsmessig validitet inn. 

Hellevik (2002) sier definisjonsmessig validitet handler om et samsvar mellom en teoretisk og 

en operasjonell definisjon (Larsen, 2008, s. 38-39). 

 

Jeg som forsker må ta for meg de faktiske forholdene i det jeg studerer, og ikke tillegge 

funnene informasjon eller egenskaper som de ikke har. Det er viktig at jeg også er objektiv og 
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bevisst på og ikke å tolke funn på en måte som gir mening i forhold til det jeg personlig 

ønsker. I tolkningen av forskningsresultater er det altså viktig å være objektiv, selv om det kan 

sies å være nærmest umulig å være totalt objektiv. En bør likevel prøve å fremstille 

tolkningen på en nøytral måte (Larsen, 2007, s. 69).  

 

Jeg har benyttet åpne spørsmål i intervjuguiden, med oppfølgingsspørsmål der jeg følte det 

var hensiktsmessig. Jeg ønsket å hente informantenes egne perspektiver om egen situasjon og 

at det skulle være opp til dem hva de fokuserte på. Jeg har brukt mye tid på transkribering, for 

å sikre at informasjonen jeg har gjengitt i presentasjon/drøftingsdelen er korrekt og valid. Jeg 

tok lydopptak av begge intervjuene og lyttet igjennom flere ganger. Dette både for å være 

trygg på at alt var korrekt og ingenting glemt, men også for å danne meg tanker til hvordan 

jeg kunne presentere innholdet på en god og interessant måte. Forhåpentligvis har jeg klart å 

presentere deres subjektive forståelse av egen situasjon på en ryddig måte. Under intervjuene 

prøvde jeg å være imøtekommende og åpen om hva oppgaven handlet om. Det skal også sies 

at jeg har erfaringer fra et nettverk som ikke alltid var lovlydig og har (så vidt jeg vet) ingen 

forutinntattheter når det gjelder denne gruppen. 

 

3.13 Reliabilitet 
Det råder en misforståelse om at en i kvantitativ forskning prioriterer reliabilitet, mens en i 

kvalitativ forskning prioriterer validitet (Kleven, 2011, s. 100). Uansett hvilken 

forskningsmetode en velger å benytte seg av i gjennomføringen av et prosjekt vil en møte på 

utfordringer knyttet til de innsamlede dataene sin validitet og reliabilitet. Reliabilitet kan 

knyttes til spørsmålet om en kritisk vurdering av prosjektet gir inntrykk av at forskningen er 

utført på en pålitelig og tillitsvekkende måte. Corbin & Strauss (referert i Thagaard, 2009) 

fremhever betydningen av at kvalitativ forskning vurderes med hensyn til troverdighet, og de 

ser tillit til forskningen som uttrykk for den. 

 

Reliabilitet har med forskningsresultatenes konsistens og troverdighet å gjøre. Det behandles 

ofte i sammenheng med spørsmålet om hvorvidt et resultat kan reproduseres på andre 

tidspunkter og av andre forskere (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 271). Reliabilitet i tilknytning 

til denne oppgaven vil omhandle hvor pålitelig kildene og informantene mine er. Jeg må være 

bevisst på at alle kildene ikke nødvendigvis er like pålitelige. Jeg har forsøkt i den grad det lot 

seg gjøre, å benytte meg av så mange primærkilder som mulig, da for å sikre pålitelighet og 
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gyldighet i forskningen. Kjeldstadli (1999, s. 177) illustrerer betydningen av å benytte en 

primærkilde med historien til H.C Andersen om fjæren som ble til fem høns, eller 

hviskeleken. Mer teoretisk uttrykt er det i all kommunikasjon en viss mengde «støy», hvor det 

som sendes ikke alltid er det som høres. En foretrekker derfor en primærkilde fremfor en 

sekundærkilde, da den alltid står i «gjeld» til en annen kilde. Bruken av primærkilder er også 

sentralt når det gjelder å sikre seg et gyldig og pålitelig forskningsresultat. 
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4.0 Presentasjon og drøfting av funn 
 

4.1 Bakgrunn 
På spørsmål om barndom og bakgrunn svarer Terje at hans barndom var noe turbulent, hvor 

han i lange perioder ikke hadde en trygg base: 

Ja, jeg har vært en ganske klassisk historie i forhold til rus og kriminalitet. Jeg har 

vokst opp uten foreldre og var en del i institusjon, fosterhjem, barnehjem og så videre. 

Ble ganske tidlig en litt sånn kasteball i systemet. Jeg var ikke særlig flink å hevde meg 

på noe vis når jeg var liten og gikk på skolen. Var ikke spesielt flink i fotball eller 

idrett eller andre ting. Men det jeg oppdaget var at jeg var god å gå over grenser. Slik 

at der som andre hadde god moralsk påpakning gjerne hjemmefra, så manglet jeg 

gjerne en del ting der som gjorde at det var enkelt for meg å gå over grenser. 

Han forteller videre at han i perioder hadde kontakt med familie og han bodde også 

innimellom hos besteforeldre eller tanter. 

Terje omtaler her sin egen bakgrunn som en «klassisk» historie når det gjelder kriminalitet og 

rus. Selv om han er tydelig på at han ikke vil skylde på en vond barndom for de valgene han 

har tatt, forteller han at det nok kunne tatt en helt annen vending dersom han hadde vokst opp 

på en annen måte. Gjerne med en mor og en far, og med en far som var sterkt og tydelig. Selv 

om det er forsket mye på oppdragelse generelt og hvilke utslag forskjellige tilnærminger kan 

gi, er det deler av praksisen og variasjoner i forskjellige typer husholdninger som vi fortsatt 

vet lite om.  

Fredrik sin bakgrunn er noe annerledes og forteller at hans tidlige liv var nokså ordinært, til 

tross for at han vokste opp med den oppfatning at hans stefar var hans biologiske far. Etter 

skolealder skjedde det imidlertid en endring på hjemmebane: 

Ja, jeg vokste opp i en ganske bra familie. Vi hadde alt på økonomisk stell. Reiste 

alltid på turer og … (…) Når jeg var 6-7 år da, så var det et eller annet som skjedde i 

familien … Da kom lillesøsteren min, jeg har alltid vokst opp med at stefaren min da, 

det var i prinsippet min egentlige far fordi at min mor fortalte aldri at jeg hadde en 

annen far. Sånn at når jeg vokste opp i 6 års alderen så trodde jeg at stefaren min var 

min far.  

Da den første lillesøsteren kom forteller han at mye forandret seg hjemme: 
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Stefaren min begynte å bli skikkelig hissig og … ja … da gikk han løs på meg og 

mamma. Og det gjorde han lenge (…) Men når jeg var … 12 år da, så satt jeg foten 

ned og sa det at «mamma, nå får du gå fra han, eller så melder jeg han». Da hadde 

jeg fått nok … Da gikk hun fra han, rett og slett. 

Fredrik omtaler deler av sin barndom som ganske normal, men alle utfordringene som kom 

rundt skolealder har preget han på flere måter. Nesten hele barneskolen måtte han leve med 

hjemmeforhold som var meget turbulent.  

Som tidligere nevnt blir foreldrenes tilsyn sett på som en viktig faktor i sammenheng med 

ungdomskriminalitet og gjerne spesielt dere engasjement i barnas liv, samt deres holdninger 

til kriminalitet. Terje som vokste opp helt uten foreldre, men også uten en primær 

omsorgsperson som kunne tilby rammer og stabilitet. Fredrik på sin side manglet trygghet og 

stabilitet over en lengre periode. Stefaren var riktignok engasjert i livet hans i form av at han 

var trener både på fotballaget og håndballaget, men det som foregikk på hjemmebane forteller 

en nokså annen historie.  

Den australske studien gjennomført av Stewart, Livingston & Dennison (2005) pekte på det at 

mishandling forekommer oftere rundt overganger fra en skole til en annen, som igjen påvirker 

hvordan barnet takler den følgende overgangen. En ser her i Fredrik sitt tilfelle at det var 

flere overganger som korrelerte med når mishandlingen startet. Han fikk en ny lillesøster og 

begynte på skolen rundt den tiden stefaren begynte å bli voldelig. Hvis en ser på 

risikofaktorene assosiert med lovovertredelser i Stewart, Linvinston & Dennisons artikkel 

(2007, s. 53): Dårlig foreldretilsyn, fysisk mishandling, inkonsekvent disiplin og konflikter 

mellom foreldre, så ser en at Fredrik var utsatt for mesteparten av disse. Det er likevel mange 

kontroverser rundt familiestruktur og påvirkning det kan ha på kriminalitet (Gottfredson & 

Hirschi, 1990, s. 105).     

Laud og Sampson (2003, usikker) snakker om at vendepunkter, såkalte ikke-normative 

hendelser (for eksempel mishandling), kan «omdirigere stien» et menneske beveger seg på, 

enten på en positiv eller en negativ måte. Det er lite trolig et enkelt svar på hvorfor 

mishandlede barn har en økt sannsynlighet for å utføre kriminelle handlinger. Mishandlede 

barn og unge sitter uten tvil på mange forskjellige erfaringer og det er vanskelig å få med alle 

faktorene som ligger til grunn. Noen lever i ustabile og voldelige hjem, som gjør at de føler 

for å trekke seg ut fra hjemmet. Der møter de gjerne en kultur som har en negativ innvirkning 

på valgene de tar. 
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4.2 Skolen 
Begge to forteller at barneskolen var en stort sett positiv opplevelse, til tross for at Fredrik 

meddeler at skolen var for lett det første året. Dette var en tid hvor de ikke kom i særlig mye 

trøbbel og de meldte at skoleprestasjonene var ganske bra. Fredrik var også veldig aktiv 

innenfor flere idretter.  

Terje forteller: 

Ehhh ... Jeg var flink og skarp, men jeg syns at det gikk for sakte. Om det var noe som 

jeg flink til, så hadde jeg lyst å jobbe meg igjennom oppgavene i mitt tempo, fullføre 

eksamen og så være ferdig. 

 Jeg husker at ungdomsskole(n) … Der var det mye skulking. Jeg oppdaget jo rus og 

kriminalitet og var lite interessert i å sitte fra … fra åtte til tre hver dag. Jeg var med 

interesser i å holde på med andre ting og komme meg igjennom det 

Fredrik forteller: 

På skolen trivdes jeg veldig godt. Jeg var liksom en kar som var hjerneflink i matte og 

fra dagen jeg begynte på skolen så kunne jeg både lese og skrive … lenge før jeg 

begynte på skolen, sånn at første klasse var jo egentlig jækla kjedelig. 

(…) jeg var på alt. Jeg var liksom, fra jeg var 6 år så var jeg med på det som heter 

fotballskoler og ja … jeg var veldig aktiv både i fotball og håndball, sant. 

Om lærerne sier han: 

Å, jeg hadde superflotte lærere og de elsket jo meg og sa at du kom til å nå langt i livet 

og du kommer til å gjøre det så bra, du er så flink og du følge med og sitter rolig og, 

ja … Så jeg var liksom … 

Når de unge fra Bryderups forskning (2010, s. 88) forteller om deres oppvekst legger de stor 

vekt på forhold til foreldre og søsken, men ingen av de 14 forteller om tette vennskap eller 

deltakelse i andre fellesskaper som har betydning for deres oppvekst. Mange forteller om 

skolegangen sin, hvor det var mye problemer. Ingen fokuserer mye på skolekamerater eller 

sosiale fellesskap. Alle sammen fremstiller seg selv som ansvarlig eller medansvarlig for 

utviklingen. Det samme gjelder delvis begge mine informanter. Selv om jeg ikke stilte direkte 

spørsmål om vennskapsforhold og deltakelse i fellesskaper, er det ingen av dem som 
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vektlegger det noe særlig i svarene sine om verken bakgrunn eller skole. Terje understreker 

flere ganger at det er valg han har tatt opp igjennom som førte til at han endte hvor han endte 

og at det var hans eget ønske. Fredrik går ikke like sterkt ut, men legger aldri direkte skyld 

på noen andre enn seg selv for de valgene han tok. 

Fredrik møtte sin biologiske far første gang da han var 12 år gammel. En dame på 

skattekontoret avslørte hvem faren var da han skulle skaffe seg skattekort. Han fikk 

telefonnummeret og ringte:  

(…) Ja, så ringte jeg jo han da. «Hei du, jeg er liksom sønnen din». 

Begge forteller altså at deres første tid på skolen var nokså positiv. Begge to beskriver seg 

selv som faglig sterk på barneskolen, men da de kom på ungdomsskolen, skjedde det en 

endring. 

Skoletiden fra ungdomsskolen og oppover bestod av mye fravær for både Terje og Fredrik. 

Terje:   Jeg husker at ungdomsskole(n) … Der var det mye skulking. 

Fredrik:  Da jeg begynte på ungdomsskolen, så var jeg egentlig bare kjørt … Da var jeg 

ferdig og fikk 2ere og 3ere. Det var ut og røyke, ut og feste … ut og kose seg og 

… skulke … you name it. Da var jo moren og stefaren min skilt seg. Så da var 

det ingen som kunne holde meg i tøylene. Da drev jeg egentlig sånn som jeg 

ville. 

Terje forteller at han ikke var spesielt flink til noe 

Jeg erindrer veldig godt det at jeg var ikke spesielt flink til noen ting … Jeg var sånn 

passe flink, men ikke så flink at jeg kunne utmerke meg nødvendigvis. Men 

kriminaliteten viste jeg jo kjapt et talent for, fordi at der skal man jo ikke trenge å 

måtte utmerke seg spesielt positivt. 

Terjes historie relaterer godt til «School failure theory» som antyder at elever med dårlige 

skoleresultater utagerer og involverer seg i ulovligheter på bakgrunn av at dette kan være et 

område hvor de opplever mestring (Hodge et al., 2008, s. 242-243). Det i kombinasjon med at 

han ikke fant en alternativ arena å utmerke seg på, som for eksempel idrett, gjorde det 

muligens lettere å ty til kriminalitet.  
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Fredrik forteller at han i første halvdel av 10. klasse hadde et snitt på 1.9 og stryk i alle fag 

utenom matte. Da det var et halvt år igjen på ungdomsskolen hadde moren fått nok. Han 

flyttet til faren siste halvdel av 10. klasse. 

(…) Men så byttet jeg skole og så tok pappa meg hardt i tøylene så sa han det at … 

Det samme … han kjørte meg opp og sa det «skulker du én gang på denne skolen, så 

skal jeg sitte ved siden av deg i en uke og jeg skal være så aktiv i den timen at du 

kommer til å synes det at det er flaut å skulke neste gang. 

Fredrik skulket én gang, men det ble med den ene gangen. Han fikk smertelig erfare at faren 

holdt sitt ord. 

(…) men jeg lærte meg en lekse da. Så i fra 1.9 i snitt til å få 4.9 i snitt på et halvt år 

… det var det jeg hadde når jeg gikk ut. Så jeg klarte å snu alt da på et halvt år bare 

fordi at han var så bastant på ting. Det var liksom faste innetider og faste utetider … 

Faste sånn og faste sånn. Det var liksom det jeg trengte da … 

«Learning theory» snakker om å avstå fra en handling på grunn av de forventede negative 

konsekvensene det vil medføre. Fredrik fikk erfare de negative konsekvensene av 

handlingene sine og justerte atferden nokså drastisk. 

Etter ungdomsskolen flyttet faren og det betydde at Fredrik flyttet tilbake til moren da han 

skulle begynne på videregående. 

Så … videregående, joda. Jeg har 2 i snitt og 102 dager fravær, det er det jeg har fra 

videregående. 

I følge Graham og Bowling (1995, ref. i Whyte, 2004, s. 401) er det så mye som tre ganger så 

sannsynlig at de som skulker (en gang i uken eller mer), begår lovbrudd.  Fredrik beskriver 

seg selv som «lærerens mareritt» på ungdomsskolen. Han google seg frem til franske gloser, 

bare for å kalle læreren en «feit hurpe». Han viste derimot siste halvåret av ungdomsskolen 

hva som bodde i han og han gir faren mye av ærer for at han gikk fra 1.9 i snitt til 4.9. Han 

tok tak i han og fulgte opp på sitt ord om at det kom til å få konsekvenser dersom han ikke tok 

skolen alvorlig. Men da videregående kom og han flyttet tilbake til mor, kom han tilbake i det 

gamle mønsteret. 

(…) Så … videregående, joda. Jeg har 2 i snitt og 102 dager fravær, det er det jeg har 

fra videregående. 
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Det kommer frem at begge to hadde behov for sterke rollemodeller som kunne «ta tak» i dem, 

og en ser hvordan Fredrik responderte på det. Mangel på kontinuitet førte derimot til at den 

positive utviklingen ikke fortsatte. 

I deres teoretiske modell foreslår Sampson og Laub at svake skoleresultater og dårlig 

skoletilknytning vil øke sannsynligheten for lovovertredelser.  De mener og at 

bakgrunnsfaktorer som familie av lavere sosioøkonomisk status, familiebrudd, eller 

innvandrerbakgrunn påvirker kriminalitet blant annet ved å redusere styrken på bindingen til 

skolen (Sampson og Laub 1993, s. 102, 244). Utfordringer knyttet til skole/utdanning har 

lenge blitt identifisert som en sentral komponent når vi snakker om ulemper hos unge 

lovbrytere (Graham, 1998, ref. i Whyte, 2004, s. 401). 

Baldvig (referert i Bryderup, 2010, s. 32) mener at de unges dårlige skoleforhold er mer 

utslagsgivende for kriminalitet enn forholdene hjemme. Han mener derfor at det er skolen 

som har den største kriminalpreventive utfordringen. Engasjement i skolearbeidet kan også ha 

en positiv påvirkning på forholdet til foreldre og jevnaldrende, mens eksempelvis forholdet til 

foreldre kan bli forverret dersom en viser manglende engasjement.  (Jang 1999, ref. i 

Hirschfield & Gasper, 2010, s. 4). 

Forholdet mellom engasjement og kriminalitet kan ses på som gjensidig (Thornberry et al. 

1991, ref. i Hirschfield & Gasper, 2010, s. 5). Forbrytelser på skolen kan forårsake avvisning, 

disiplinering og andre negative konsekvenser både på skolen og i hjemmet (Ford 2005; 

Sampson and Laub 1997, ref. i Hirschfield & Gasper, 2010, s. 5). Effekten av disse 

reaksjonene kan igjen redusere entusiasmen til skolen (Finn 1989; French and Conrad 2001; 

Natriello 1984, ref. i Hirschfield & Gasper, 2010, s. 5). Det betyr ikke automatisk at 

lovovertredelser utenfor skolens område vil ha en negativ effekt på engasjement mot skolen. 

Verken Terje eller Fredrik forteller noe om alvorlige lovbrudd på skolen. Fredrik sier han 

var rebelsk og frekk mot lærere og at han røykte på skolen, mens Terje ikke nevner noe 

spesifikt utenom skulking. Samtidig er det ikke utenkelig at tid brukt på kriminalitet, vil ta tid 

vekk fra noe som potensielt kunne være benyttet til å øke eller beholde skoleengasjementet.  

 
 

4.3 Veien inn 
Første møtet med kriminalitet kom tidlig for både Terje og Fredrik. Begge to startet i det 

små da de var på ungdomsskolen. Motivasjonene deres var noe ulik, men det er likevel 
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fellestrekk. Det er mye litteratur som hevder at nesten alle tenåringer på en eller annen måte 

bryter lover og regler og det å være fullstendig lovlydig blir sett på som meget sjeldent (Jones, 

2008, s. 134).   

Terje forteller om hvordan det hele startet. 

Min bestefar, han jobbet på havnen og leverte bøker og musikk og.. og sånn til 

sjøfolkene på båtene og jeg så ganske tidlig når jeg var med han der at det var mulig å 

kjøpe brennevin og … sigaretter da, på båtene og selge det på skolen. Da var jeg ikke 

så gammel … ungdomsskolen. Det var vel det første møte med kriminalitet. 

Kort tid etter fant han ut at det var lettere å selge hasj. 

Det var praktisk fordi det var jo mye mindre. Så der jeg tidligere måtte bære på 

sekkevis med sigarettesker og brennevinsflasker. Så kunne jeg jo tjene like mange 

penger på noe som fikk plass i lommen.    

Det var forskjellige motivasjonsfaktorer som fikk han til å begynne med og fortsette med 

kriminaliteten. Han er tydelig på at det var bevisste valg som førte ham inn i det livet. 

(…) alt i fra TV-serier, filmer, musikk … alle disse tingene her påvirket jo meg i den 

grad at jeg ønsket meg det som jeg så, det som jeg ikke hadde. Og jeg hadde dårlige 

rollemodeller … 

Det var jo også spenning … og et element av prestisje da ... i dette her. Gjøre de 

største og verste tingene … Så … ja. (…) Det handlet ikke alltid om vinning i den grad 

at jeg trengte pengene, men også den prestisjen som fulgte med det da.  

Jeg er veldig klar på det å ikke prøve å skylde på noe vond barndom eller noe 

vanskelig oppvekst da. Dette var jo bevisste valg jeg gjorde fra tidlig av. Jeg ønsket jo 

meg dette livet. Det er veldig viktig å få med her. 

Terje beskriver seg selv som en «uskyldig skoleelev» som syns det var greit å spe på 

lommepengene med å selge litt brennevin og sigaretter. Han var ikke opptatt av å stjele fra 

andre til å begynne med, men han forstod prinsippet om å kjøpe for en krone og selge for to. 

Det var først senere at han ble mer kynisk og tenkte «Hvorfor kjøpe for en krone og selge for 

to, hvis du kan stjele det i utgangspunktet og selge for to». Han vektlegger det å ville få det 

han ikke hadde. Han ville ha BMW og gullkjede, slik han hadde sett på film. Dette kombinert 

med fraværet av gode og stabile rollemodeller var utslagsgivende mener han.  
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For Fredrik sin del er han tydelig på hva som var motiverte han til å begynne med og holde 

på med kriminalitet. 

Penger … penger … penger og status. 

Tilfeldigheter spilte stor rolle sier han om hvordan han startet. 

Begynte med at jeg fikk et tilbud da, når jeg var 16 år om jeg ville levere en pakke, 

sant? Så visste jeg ikke hva det var. Jeg tenkte «jajaja». Jeg var rundt … sikkert 14-15 

år, sant? Og var på en fest og drakk litt og koste meg og så sa han ene «du kjører jo 

scooter du». «Ja, kjører og kjører, jeg kjører jo ulovlig da» «Ja, men jeg lurte på om 

du kunne levere en pakke fra a til å da» Så skulle jeg få ti tusen kroner. Det er starten 

min … 

Han snakker også om få seg fine ting og statusen som følger med det. 

For når du har penger, så har du jo en haug med status, sant? Kompisene mine var jo 

alltid rundt meg og det var liksom «ja, klarte du den og klarte du ditten og … sant? Å, 

du får den fine damen og du kjører rundt i den fine bilen, sant?» Og det var liksom 

den statusen som trigget meg.  

Han sier han transporterte sin første pakke da han var rundt 16 år, men retter på seg selv og 

sier han må ha vært rundt 14-15. Han sier selv at han aldri tenkte over hva som kunne være i 

pakken før han ble 16 år. Pakkene ble større og større og han fikk mer og mer penger for 

leveransene.  

Damsgaard & Kokkersvold gjennomførte en retrospektiv intervjuundersøkelse blant unge 

mennesker mellom 18 og 27 år. Alle befant seg i en risikosituasjon som 14-15 åringer. 

Informantene deres ga uttrykk for at de første kriminelle handlingene var motivert av akkurat 

det samme som både Terje og Fredrik, nemlig penger til materielle goder (Damsgaard & 

Kokkersvold, 2011, s. 51). 

Flertallet av kriminologer er enig om at de fleste alvorlige kriminelle starter sin kriminelle 

karriere lenge før fylte 18 år. Dette resultatet finner en på tvers av sosial klasse, kjønn og rase 

(Savage, 2009 s. 179-180). Derimot tilsier mye internasjonal forskning at alvorlig kriminalitet 

begås av en liten gruppe sosialt belastede unge, som kommer fra ekstremt ressurssvake 

familier. Christoffersen (ref. i Bryderup, 2010, s. 31) har på bakgrunn av Danmarks Statistiske 

kriminalregister, undersøkt den sosiale bakgrunnen til unge mellom 15 og 27 år, som er dømt 

for vold. Noen faktorer som gikk igjen var at mange var plassert utenfor hjemmet som barn, 
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foreldrene var skilt, mor manglet utdannelse og jobb. En så også at mange av foreldrene 

hadde psykiske problemer, slet med alkohol/stoffavhengighet og hadde voldelig eller 

selvdestruktiv atferd. Christoffersen mener å ha funnet gjennom sine tall at disse sosiale 

bakgrunnsfaktorene gir en økt risiko for vold hos barna. Han konkluderte også med at den 

sosiale bakgrunnen hadde større betydning desto yngre lovovertrederen var. Mange av de 

faktorene Christoffersen fant gikk igjen, stemmer overens med historien til mine informanter.  

Historiske og kulturelle prosesser, familiebakgrunn, individuelle faktorer og personlige 

forhold er alle med på å gi en slags forklaring på hvorfor et menneske handler som de gjør. 

Det er en interaksjon mellom mange faktorer (McGuire, 2005, s. 8). «Routine activity theory» 

anser en stor andel av kriminalitet for å være noe som oppstår i samspillet mellom en motivert 

forbryter, egnede mål og fraværet av kapable omsorgspersoner (ibid, s. 35).   

 

4.4 Livet som kriminell 
Deres kriminelle karriere er nokså forskjellig. Terje holdt på i godt over 10 år, hvor han satt 

inne ved jevne mellomrom. Han holdt på med mye forskjellig, blant annet salg av narkotika 

og han måtte mange ganger ty til vold. Kriminaliteten var hans hovedbeskjeftigelse. 

 (…) rusen, talentløshet som fikk meg i fengsel og i en årrekke så var jeg inn og ut av 

fengsel. Dette gjorde jo det at når jeg var på topp … ute … Så hadde jeg på en måte 

alt jeg kunne ønske meg og følte meg svært bra, men så når jeg ble tatt og satt i 

fengsel, så mistet jeg jo alt. Og følte meg jo da proporsjonelt svært ille. 

Selv om Terje var inn og ut av fengsel, så han fortsatt på seg selv som en vellykket kriminell. 

I mange år klarte han også å opprettholde et greit forhold til familien og han sier han fungerte 

noenlunde bra. Rusmisbruket forverret seg og ble et større problem enn han etter hvert kunne 

takle. Livet som kriminell stadig ble mer ekstremt. Han var inn og ut av fengsel i omtrent alle 

de 10 årene han holdt på. Relasjoner til den familien han hadde igjen, forsvant. Det var en 

kombinasjon av at han valgte bort de menneskene som ikke var forenelig med kriminalitet og 

at familien ikke klarte å se på at han ødelagte livet sitt. Og selv om mange forsøkte å hjelpe 

han, var han ikke mottakelig. 

Etter som årene gikk, ble jeg jo mer herdet og kom inn i verre miljøer. Hvis jeg ikke 

hadde brutt med dette til syvende og sist, så er jeg overbevist om at jeg hadde drevet 

med ran i dag. (…) Det var mange som … det var veldig mange som prøvde å påvirke 
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meg positivt. Og jeg hadde jo ikke noe ønske om å høre på det. Når man er aktiv i rus 

og kriminalitet, så velger man bort sånne folk … ja. 

(…) siste årene, så ble det mer ekstrem kriminalitet. Det lille jeg hadde av familie, de 

ville ikke vite av meg (…) 

Terje forteller at han ikke har dårlig samvittighet i dag for det at han skadet andre, det var en 

del av gamet sier han. Han fikk ikke selv noe ut av å skade andre og statuerte heller et 

eksempel som alle så, enn å gå rundt og banke folk hver dag. Han har derimot generelt dårlig 

samvittighet for livet han har levd.  

Jeg vet at i forbindelse med misbruk, smugling, omsetning av stoff i store mengder … 

Så har jo garantert noen av dette endt opp hos unger eller hos folk som har fått det 

dårlig. 

Sykes & Matza (1957) mente at en forbryters kognitive forvridning gjorde det mulig for dem 

å gjennomføre lovbruddene uten den negative effekten. Nyere forskning har støttet dette synet 

og foreslår at kognitive forvridninger er holdninger og syn, som lovovertrederen bruker i 

etterkant for å nekte for, eller å rasjonalisere atferden deres (Abel et al., 1989; Murphy, 1990; 

Ward, 2000, ref. i Gerber & O'Connell, 2012, s. 783). Ward har også foreslått at kognitiv 

forvridning faktisk er noe som er til stede under prosessen og har sitt opphav i underliggende 

maladaptive implisitte teorier. Faktum er at det er noe alle mennesker gjør, i større eller 

mindre grad. «Confabulation» er det engelske ordet for dette fenomenet. Mennesker gjør dette 

så ofte at en egentlig aldri kan være helt sikker på hvor mye av det en tenker på som den fulle 

sannheten om sin egen fortid, faktisk er hele sannhet. Psykologer har lenge antatt at 

mennesker ikke er fullstendig klar over de høyere kognitive prosessene. Som George Miller 

sa, «It is the result of thinking, not the process of thinking, that appears spontaneously in 

consciouness» (McRaney, 2012, s. 14ff.).  

Fredrik hadde en kriminell karriere som varte i mindre enn fire år. Han startet med å levere 

pakker for andre, men begynte etter hvert å jobbe for seg selv, med å selge hasj. Det var 

mesteparten noe han gjorde ved siden av en vanlig jobb. Til slutt ble det vanskelig å balansere 

de to. 

(…) jeg jobbet jo helt normalt, hadde en annen 7-16 jobb, normalt og så hadde jeg en 

16-22 jobb utenom. (…) Så jeg klarte jo å holde balansen der da (…). Det var liksom 

alltid deltidsjobb (kriminaliteten) … hele veien … men … når, på en måte det siste året 
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når jeg fylte 18 da og var avdelingsleder og ikke fikk dette til å gå rundt, så var det 

sånn at jeg var på nippet til å miste den da. Da hadde jeg mye fravær, kom alltid for 

sent og kjøpte aldri inn varer og, ja … Så siste året dret jeg egentlig i jobben, sant? Er 

jo … ja … fra sommeren da, til jeg ble tatt, altså det halve året, da var det fulltid.    

Moren ble etter hvert mistenksom på hvor alle pengene kom fra. 

Så begynte jo mamma å se bokser rundt omkring med hundrelapper, sant. Begynte å 

lure på hvor de pengene kom ifra. Så sa jeg «nei, jeg jobber jo og tar de ut i kontanter 

og legger de oppi her og jeg er flink å spare jeg». Så kom hun og spurte da «du, jeg 

sliter litt med å betale to regninger, har du 12 000 du?» (…) hun visste det jo, sant? 

Han forteller videre at moren spurte etter mer og mer penger.  

Det ble jo høyere for hver gang. Så, men jeg var jo så dum jeg at jeg ga og tenkte det 

at «jeg skulle være snill jeg», sant? Men så viste det seg at det har jo vært til 

nedbetaling av huslån. Hun har jo snakket om dette etterpå, sant? Så hun var jo 

etsesur når jeg havnet inn (i fengsel). 

Fredrik sin mor, slik han beskriver det, visste hva som foregikk. Men selv om de aldri 

snakket eksplisitt om hvor pengene kom fra, tok hun gledelig imot store summer som hun 

igjen brukte til å nedbetale boliglånet med. Hennes holdninger til hans kriminelle aktiviteter, 

kan beskrives som aksepterende i så måte. Han har ikke kontakt med henne lenger. Slik han 

legger det frem er det hans valg og det er på bakgrunn av at hun ikke betjente lånet som stod i 

hans navn den perioden han var i fengsel. 

Fredrik klarte lenge å leve det en kan kalle et dobbeltliv. Han mestret det å sjonglere jobb 

med kriminalitet og besteforeldrene som var så stolt over hans evne til å spare. Det faktum at 

moren var klar over hva han holdt på med på si, i tillegg til å være avhengig av hans 

økonomiske støtte, kan gjerne ses på som en forsterkende faktor til at han fortsatte.  

Fredrik erfarte at selv om han ble dømt for en rekke ting, fikk det ingen alvorlige 

konsekvenser. 

Første dommen er jo når jeg er 16 år, sant? Da fikk jeg en 6 mnd. betinget dom der 

jeg bare var i retten og så var de ut igjen, sant? Med to års prøvetid ... Da var det 

bare inn der, bare «hei, hei, her er jeg liksom». Og så var det ferdig og så igjen var 

det ut igjen, sant? Så gjorde jeg det samme om og om igjen. Og så, andre dommen 

min, så brøt jeg jo prøvetiden min og skulle inn da og sone i de 6 månedene. På grunn 



54 
 

av når jeg … en feil og ble aldri innkalt, så slappe jeg det, sant? Så kom jeg inn igjen 

og fikk en ny dom og det var 3 mnd, sant? Slapp å sone den … fordi at der var det 

noen feil da og jeg fikk … ja, betinget der da. Trengte ikke å sitte … sant?   

Bandura snakker om at vår egen tro rundt muligheten til å kontrollere egen atferd, vil influere 

vår motivasjon til å regulere den. Det antyder at våre implisitte tanker rundt hvor mye vi kan 

kontrollere egen atferd, uavhengig av område, vil påvirke hvilken atferd vi responderer med. 

Spesielt i Terje sitt tilfelle, var kriminalitet en så stor del av livet hans over en så lang periode 

at han ikke innså at det var behov for å gjøre en endring.  

For å forstå hva som ligger bak den trøblete atferden, må en først anerkjenne de 

underliggende kognitive prosessene som roten for atferden. Kognisjon påvirker emosjoner og 

atferd og derfor er det nærliggende å tenke at gjennom å endre tanker og oppfatning, så kan en 

endre atferden (Andrews & Bonta, 2003, ref. i Gerber & O'Connell, 2012, s. 783). 

 

4.5 Veien ut 
Terje forteller at det å gå inn og ut av fengsel virkelig begynte å tære på han, i kombinasjon 

med hva dette hadde gjort med hans relasjoner.  

 (…) Så, til slutt, så … Var jeg så lei av det da, stadig finne meg selv i fengsel, det å 

sone er ingen god opplevelse, så det var et vendepunkt for meg. Da skjønte jeg det at 

jeg må ta et oppgjør med det som får meg hit (…) Jeg husker at siste gangen når jeg 

fikk bruke telefonen i fengselet, så hadde jeg ingen å ringe til. 

Så det var en ganske grei vekker på det å ha brent broer og relasjoner da. Det som var 

viktig. Så veien ut av kriminaliteten for meg ble veldig klar. Jeg ønsket å gjøre et 

oppgjør med det livet som jeg hadde levd, ikke bare ha et opphold i fengsel som et 

opphold på et hotell, men også ta et oppgjør og med det som hadde ført meg dit. Så for 

meg var det klart, det var rus og det var kriminalitet. 

Rusen forteller han at gikk greit å kutte ut, han ble rusfri i fengselet og rørte aldri noe igjen. 

Han sluttet etter hvert og med alkohol, da han oppdaget at dette også var et rusmiddel. 

Kriminaliteten var vanskeligere å kutte ut. 
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Han forteller videre om sin dårlige samvittighet overfor familie, men at den først kom i 

ettertid. Når han stod midt oppi alt var det vanskelig å ha et rasjonelt syn på hans egen 

situasjon og fult og helt forstå hvordan hans handlinger påvirket de som var glad i han. 

De fortalte mye om at de var ekstremt engstelig og redd for meg alltid. Lange perioder 

visste de ikke hvor jeg var, og … har uroet seg mye. Jeg kunne ikke den gangen se at 

mitt liv skulle påvirke de på noen måte, men i dag ser jeg det jo helt klart. 

Han søkte ikke hjelp og ønsket ikke hjelp, selv om han ser i retrospekt at han kunne hatt godt 

av det. Benektelsen hadde vært stor og det var ikke før siste tur i fengsel at han forstod at han 

måtte ta tak i livet sitt. Kriminaliteten hadde vært stor del av livet til Terje i mange år. Det var 

ingen enkel sak å endre et innarbeidet mønster. 

Men … kriminaliteten satt veldig dypt i meg da. Etter på en måte å ha jobbet som dette 

i mange år, så blir det jo en del av deg. (…) Og dette var vel … femte, sjette gangen, ut 

av fengsel. Så jeg så jo et klart mønster der. Og så jo og at … det som du sier, det var 

jo som en åpenbaring, at hvis du ikke kutter ut dette nå, så vil det aldri bli noe 

annerledes … 

Måten du håndterer både hverdagslige ting på.. og … og … måten du oppfører deg på, 

er jo sterkt preget av at du har vært yrkeskriminell i så mange år. Slik at … jeg hadde 

veldig mange tanker når jeg kom ut. Jeg visste at jeg skulle klare å finne meg en vanlig 

jobb, leve på lønnen min, ikke gjøre flere lovbrudd og bli lovlydig. Det var jo ønsket. 

Samtidig hadde jeg veldig mye tanker rundt kriminalitet og det var slitsomt. Hele tiden 

var det der … ehhh … så jeg tenkte som så at jeg må gjøre noe for å få bukt med dette 

her. Hva kan jeg gjøre for å bli bedre, for at dette skal gi seg. For at jeg ikke hele 

tiden skal gå og spekulere på kupp eller opplegg … ran … smugling. For hele tiden 

var de tankene der. Da tenkte jeg som så at jeg må gjøre det motsatte av det jeg har 

gjort før. Hele livet, så har jeg vært en kjeltring. Jeg har gjort penger på andres 

elendighet. Jeg har hatt profitt på at andre har, gjerne hatt det dårlig. Det jeg ville ha 

fra folk var enten penger eller vinning, av en eller annen grad. Så forstod jeg det at 

jeg må gjøre det … det motsatte da, for å bli bedre på den fronten der. Som sagt, dette 

med rusmestring og det å være rusfri. Det klarte jeg bra, men dette med kriminaliteten 

det satt mye dypere i meg. Så det var et todelt problem. Så, i hvert fall, så gikk jeg til 

røde kors den gangen. 
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Selv om han tar ansvar for sine handlinger og ikke vil plassere skyld på andre enn seg selv, 

tenker han at noe kunne vært annerledes med et annet utgangspunkt. 

Jeg tror at hvis jeg hadde vokst opp … ehhh … på en annen måte. Hvis jeg hadde hatt 

en mor og en far og kanskje en far som var sterk og tydelig og tilstede … Så kunne det 

nok tatt en helt annen vending.  

Fredrik begynner å fortelle om hva som gjorde at han klarte å komme seg ut av 

kriminaliteten 

Nei, det som er hoved … det første er jo det at jeg ble tatt, sant? Det er jo en ting å 

gjøre … Og det at jeg fikk en grei dom, i forhold til de årene jeg trengte på å utvikle 

meg. Ehhh … Så egentlig så, hele fokuset mitt har jo egentlig vært det at jeg har brukt 

den tiden jeg fikk i dom på å så gå igjennom psykolog … og så gå igjennom … treffe 

de riktige personene, bruke [organisasjon] for å si det på den måten. Det var jo en av 

redningene …  

Han fikk en dom på 6 år, hvorav han sonet 4.5. Han fikk mange små dommer før det, den 

første var 6 mnd. betinget fengsel. Han brøt prøvetiden på den andre dommen og skulle sone 

6 mnd. for det, men en feil gjorde at han slapp unna. Han fikk enda en dom på 3 mnd., men 

unngikk å sone den og. Den siste gangen han ble tatt, var i en stor smuglingsaksjon. 

 Og så klarte jeg jo ikke mer alt sammen da … så da sonet jeg jo da alt i ett. 

Han er tydelig på hva som var hovedgrunnen til at han til slutt klarte å legge den kriminelle 

karrieren bak seg. 

(…) Men hovedredningen min, det var rett og slett dommen min. Lengden på dommen 

min … og at jeg traff [organisasjon]. Det var jo det hele på en måte rettsaken gikk på 

… det var jo det at «her skal vi få en høy dom, sånn at der han ungdommen her får tid 

til å rette opp igjen alle feilene han har gjort, ikke gi han for mild dom heller, for da 

tenker ikke han … Da vil han bare komme ut igjen og begynne på nytt igjen. (…). Slik 

at de får tid til å endre seg, men ikke tid til å så gå ut gjøre nye … kriminalitet, sant?  

Han gikk i terapi under store deler av sitt opphold og snakker varmt om psykologen han gikk 

til. Hun var flink til å identifisere hvilke behov han hadde og han forteller at det var til stor 

hjelp. Han hadde lite eller ingen kontakt med familien i perioden han satt inne. 
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Mitt fokus var jo å få familien min tilbake, for jeg hadde jo ingen familie, for alle 

hadde jo kuttet ut kontakten. Mormor og morfar var jo i sjokk sant. Mamma, hun ville 

jo ikke ha kontakt for hun var jo redd for at hun skulle bli innblandet, sant? Så var hun 

sur for at de skulle ta huset hennes og … ja. 

Ved hjelp av sin innstilling og de han møtte på innsiden, klarte han å komme seg igjennom 

oppholdet. 

Så jeg måtte jo bare prøve å bruke … kontaktnettet mitt som var, det var jo der inne. 

Men så traff jeg jo en kar da, som faktisk var A4 og var [høyskoleutdannet] og hadde 

egentlig bare gjort en dum ting liksom og skulle ut og så skulle han starte på nytt 

igjen. Så han bygde jo meg opp han til at … ehhh … du må ta dag for dag og ikke ta 

år for år. Bare ta en dag om gangen og tenke det at i morgen så skal du ditt. Ikke tenke 

at om en uke, så skal du bli … det … Så psykologen og han gjorde sånn at når jeg traff 

på [organisasjon], så var jeg klar til å på en måte gå ut i verden og treffe andre 

mennesker. 

Han jobbet fulltid på kjøkkenet i mesteparten av perioden, noe han omtaler som en positiv 

faktor. Han møtte det som i dag er bestekompisen og han ble fort en positiv rollemodell. 

Det jeg på en måte han manglet hele livet det er jo å ha en farsrolle, sant? Så han kom 

inn der og han er jo mye eldre enn meg. 

Han forteller at han mener den eneste måten han ville avsluttet på tidligere var hvis mormoren 

eller morfaren hadde funnet ut av hva han holdt på med på et tidligere tidspunkt. Han 

poengterer at han er en person som trenger faste rammer. 

Ja, litt sånne retningslinjer for dette, dette, dette har du lov til. Du skal *ord 

forsvinner* sånn og sånn, sant? Det er liksom litt den gamle skolen, sant? Men det 

funket på meg, sant? 

I Bryderups forskning kom det frem at ungdommene ofte har fokus på hindringene for å 

komme seg ut av ut av kriminaliteten. De nevner som eksempler at de ikke har plettfri vandel, 

at de må endre eget rykte og gå imot andres forventninger til en. Flere påpeker at deres 

straffeattest kan være en direkte hindring for de i å få arbeid. De forteller at deres rykte 

forfølger de og at det kan skape problemer for sosiale fellesskaper. Mange viser at de er klar 

over at det på ingen måte er noen lett vei ut av kriminaliteten og de aller fleste vurderer at det 

er opp til dem selv å komme seg ut av situasjonen. Verken Terje eller Fredrik brukte mye tid 
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på å snakke om eksterne ting som skulle forhindre de fra i å bli lovlydige borgere. De, på 

samme måte som ungdommene fra Danmark, mente det var opp til dem selv å gjøre en 

endring. Fredrik nevner flere ganger at det var viktig for han med en «farsrolle» og at han 

trengte retningslinjer. Dette fikk han i fengselet. Arbeid ser ut til å være primærmålet for 

ungdommene fra Bryderups forskning, til og med i situasjoner hvor det ikke anses som mulig 

på nåværende tidspunkt. De fleste er tydelig på at utdanning er en del av veien dit. Arbeid i 

seg selv er ikke eneste målet, men det blir sett på av ungdommene som et «verktøy» ut av 

kriminaliteten (Bryderup 2010 s.117ff.). Terje forteller at han var sikker på at han skulle klare 

å finne seg en jobb, da han kom ut av fengselet. Likevel var han klar over at det ville bli langt 

fra enkelt å endre på et mønster som var så etablert. Flere av Bryderups informanter nevner at 

det å bli eldre og klokere er essensielt for å komme seg ut av kriminaliteten. Selv om ingen av 

mine informanter nevner dette eksplisitt, kan det tenkes at det spesielt i Terjes tilfelle var en 

medvirkende faktor til at han både så behovet for og hadde kapasiteten til å gjøre en endring.  

Noen av informantene i Bryderups studie nevner at det å få seg kjæreste hadde en positiv 

innvirkning (Bryderup, 2010 s. 116-117). Fredrik nevner at han traff sin nåværende kjæreste 

da han satt inne, som han mener var en bidragsytende faktor til at han klarte å bli og holde seg 

lovlydig. 

Noen forteller indirekte eller direkte at de har fått hjelp til å få avgjørende erkjennelser rundt 

deres reaksjoner og situasjon, gjennom de sosialpedagogiske innsatsene. For andre er det 

veldig tydelig at det er de selv som har vært årsaken til den positive utviklingen, noe som 

igjen kan være en indirekte effekt av den pedagogiske påvirkningen (Bryderup 2010 s. 117).  

Den ene fortalte at det gjorde ham bedre på sinnemestring og det har vært avgjørende for 

endringsprosessen. (Bryderup 2010 s. 122-123). Terje har ikke mottatt noen behandling, 

verken for rus eller annet, sett bort ifra ett sinnemestringskurs. Selv om han ikke har deltatt på 

slike behandlingsformer, mener han at han kunne hatt godt av det i den situasjonen han befant 

seg i. En av grunnene til at han ikke var åpen for det tidligere var at han hadde stor grad av 

benektelse, og det var ikke før siste gang han satt inne at han innså problemene. Fredrik på 

sin side forteller mye positivt om en-til-en behandling han fikk av psykologen i fengsel. Hun 

så behovene hans og fulgte han tett opp. Hun hjalp han også med å komme i kontakt med 

[organisasjon], som har som formål å hjelpe ungdommer tilbake til samfunnet. 

Utenom et par unntak, forteller ikke ungdommene fra Danmark at det har vært personer eller 

spesielle initiativer som har hjulpet de på deres vei. De etterlyser heller ikke en slik type støtte 

eller hjelp. Det virker som om det er en inngrodd forestilling hos dem at de selv skal kjempe 
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seg igjennom livet. Det ser ut til at alder og modenhet er avgjørende faktorer. (Bryderup 2010 

s. 124). Dette stemmer nokså godt overens med bildet Terje presenterer. Han stod på mange 

måter alene fra veldig ung alder og måtte klare seg selv. Fredrik har et annet utgangspunkt 

og, selv om det var han som måtte gjøre endringen, så er han tydelig på både behovet for og 

nytten av den hjelpen han har mottatt.  

 

4.6 Holde seg lovlydig 
Terje forteller om tankene han hadde da han kom ut. Han skulle finne seg en vanlig jobb, leve 

på lønnen og ikke gjøre flere lovbrudd. 

(…) Det var jo ønsket. Samtidig hadde jeg veldig mye tanker rundt kriminalitet og det 

var slitsomt. (…) For hele tiden var de tankene der. Da tenkte jeg som så at jeg må 

gjøre det motsatte av det jeg har gjort før. 

Videre hadde han en idé om at en av redningene kunne være å hjelpe andre 

(…) Ønsker å gjøre en frivillig innsats. Det hadde jeg klart å resonnere meg frem til 

selv, at hvis jeg gjorde noe som var bra for andre da, uten at det var noe personlig 

vinning i det for meg, så var vel det det motsatte av det jeg hadde gjort før. Det hørtes 

litt sprøtt ut det der, men det var det jeg klarte å komme frem til (…) Og forandret meg 

jo og da gradvis. Lærte å sette pris på det å gjøre noe som var bra for andre. 

Etter hvert begynte han å gjøre en innsats for de som befant seg i samme situasjon som han 

gjorde.  

(...) Ønsker å hjelpe andre til et bedre liv, hjelpe andre ut av kriminalitet. Det har 

hjulpet meg, så det har vært et egoistisk motiv i dette og. Jeg har fått … et bedre liv og 

har også fått en bedre selvfølelse og … hva skal man si … en … en … mening da. 

Det å få forhold til familien tilbake er noe Terje snakket mye om og han er tydelig på at 

nettverk har vært en viktig nøkkel for at han klarte å holde seg lovlydig. 

(…) det å få det forholdet til familien tilbake da, det var så verdifullt for meg at jeg 

ønsket ikke å rote det til igjen. For det at har du ingen som bryr seg om deg i verden, 

så er du helt alene, så det har vært avgjørende for meg. 

(…) du må jobbe litt for å få de relasjonene tilbake da. Det gjør at man står veldig 

alene i den prosessen og hvis ikke man har et tilbud, sosialt nettverk … noe rundt seg 
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da, så faller de fleste tilbake på grunn av ensomhet. Til slutt så blir du så ensom at du 

velger å gå tilbake til dårlige venner, dårlig miljø … rett og slett fordi at det er bedre 

enn å være alene. 

Terje forteller en historie som han mener er et godt eksempel på prøvelsene han ble utsatt for 

etter han bestemte seg for å bli lovlydig. 

Jeg kom ut av fengselet, fikk meg vanlig jobb, måtte stå opp klokken 6 og gå på jobb 

hver dag. Jobbe 10-12 timer, for å tjene det jeg pleide å tjene før lunsj før … Og var 

innstilt på det, samtidig hadde jeg en jeg kjente … en kamerat, som også slapp ut av 

fengsel samtidig. Jeg bodde ovenfor Sandviken brygge i et vanlig, han bodde i [sted] i 

et luksushus … flott leilighet. (…) han levde livet … Og veldig lenge så gikk jeg og 

kjente på det. Faen altså, han har jo kontrollen. Hvis jeg bare hadde vært rusfri 

kriminell, sant? Ikke sant? Kanskje hadde dette her gått bedre. For jeg har jo for så 

vidt roen på det tekniske. Ehhh … og det var vanskelig og det var tungt å kjenne på 

det. Det kostet mye. Og så en dag, så traff jeg han ikke mer, tenkte ikke så mye over 

det. For det gikk og en uke, en måned og et år, så skrev han til meg på facebook for en 

stund siden at han ble tatt og fikk 6 år. Da først kom belønningen, i form av at jeg 

kjente at jeg hadde tatt det rette valget. Men i så mange dager og uker og måneder 

måtte jeg se på han og observere det at her var det en som var aktiv og som lyktes og 

som fikk det til. Det satte meg i en veldig stor moralsk prøvelse da. 

Fredrik sier det har vært tidspunkt hvor han har vært fristet til å falle tilbake i det gamle 

mønsteret, men viktige personer rundt han har gjort at han har klart å unngå fristelsen. 

Ja, jeg har jo egentlig det da, men jeg traff jo samboeren min mens jeg på en måte var 

i Murmansk, som jeg pleier å kalle det. Sant? Så da hadde jeg på en måte … så traff 

jeg henne og henne og traff jeg på riktig tidspunkt. Sånn at hun liksom vært den som 

har holdt meg og det er mange ganger jeg har sagt sånn at «nei, nå får jeg ikke 

økonomien min til å gå rundt, jeg tar bare og ringer [navn] så vet jeg det at han har 

en jobb til meg». Sant?   

Så det er liksom sånn at hun holder meg i tøylene da. Hun er den … hun … 

bestekompisen min og [organisasjon] selvfølgelig i noen perioder er de som er 

hovedmotivatorene mine til å så … at jeg ikke gjør det. (…) Nettverket mitt rett og 

slett. 
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På spørsmål om frykten for å havne inn igjen spille en rolle i at han ikke har gått over streken 

på ny svarer han: 

Nei, det er ikke frykt for å havne inn igjen. Jeg har ikke … jeg har ikke … Jeg klarte jo 

å knuse hele familien min sønder og sammen, sant? Alle som jeg var glad i, så det er 

den frykten jeg har. Å liksom knuse alle bruer jeg har, for jeg har fått én sjanse hos 

mormor og morfar og de, og jeg har fått én ny sjanse hos foreldrene mine, eller hos 

pappa, og så har jeg fått én sjanse hos samboeren min, sant, og svigerforeldre mine, 

sant? Så jeg har liksom bare fått en sjanse der og. Så de har sagt det at «bryter du 

den, så kan du bare … ja, ryke og reise. 

Terje forteller følgende på spørsmål om hvilken råd han ville gitt seg selv hvis han kunne gått 

tilbake i tid og gitt seg selv et råd før kriminaliteten ble en så stod del av hans liv. 

Den … dette med … dette med å få … ehhh … snakke med noen som kunne treffe en 

ungdom bedre … Hadde jeg fått truffet noen den gangen, som var yngre og som jeg 

kunne relatere meg til. Og som kunne fortelle meg om livet som fulgte med dette her, 

alle disse nedturene og hva det faktisk kostet da (…) Så ville det fortonet seg 

annerledes.  

Men jeg husker jo som så at jeg var livredd for å prøve hasj fordi jeg hadde blitt 

skremt med dette at hvis du prøver det, så blir du narkoman og så dør du. Og så valgte 

jeg å prøve det likevel og så ble jeg ikke narkoman og døde … på flekken. Og da var 

den myten på en måte … ehhh … knekt da. Slik at etter det så tenkte jeg at var bare 

skremselspropaganda og jeg følte jo meg uovervinnelig og at dette her hadde jeg 

kontroll på. Hadde jeg fått møtte kanskje en i 20-årene som hadde vært inn og ut av 

fengsel og som kunne fortalt hva dette faktisk … hva den livsstilen førte til og hva det 

gjorde med deg da. Da hadde jeg fått et mer nyansert bilde av det, men jeg hadde 

store problemer med å relatere meg til en sliten narkoman i 40-årnene som hadde 

knekk i knærne og som nesten ikke kunne snakke rent, sant. For veien din er vond å 

forstå for en på 14.  

 

På samme spørsmål sier Fredrik følgende:  

Sagt nei til å transportere en pakke du ikke vet hva er. Det er liksom det eneste rådet 

jeg har tenkt på 
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Spenning var ikke en faktor forteller han om hva som var årsaken til at han tok imot tilbudet 

om å levere den første pakken, eller de som fulgte etter. 

(…) det var cash (…) … Et råd jeg skulle gitt meg da, det er at penger er ikke alt. Det 

rådet tror jeg at jeg har lært mye i dag. At penger, det er faktisk ikke alt. Og at du bør 

tenke på familien før på en måte gjør ting. 

Terje forteller at livet som lovlydig har bydd på mange prøvelser.  

Jeg forstod jo dette med at jeg måtte velge bort det kriminelle miljøet … Måtte velge 

bort rus. Jeg har vært avholdsmann siden jeg forstod at alkohol også var et rusmiddel. 

Så det har jo kostet i den grad at jeg har jobbet mye og med meg selv. Jeg har ikke 

gått på fester eller på byn. Jeg har hatt to jobber for å betale gjeld til det offentlige. Så 

det har vært i en lang periode, særlig starten da jeg skulle begynne på nytt, der det 

virkelig kostet å ta det rette valget. Å måtte være sterk i troen og … 

Jeg hadde et sterkt ønske om et godt liv. Livet mitt var jo alt annet enn godt … Ehhh ... 

Det ønsket å leve et godt liv da, det var større enn alt annet. 

Fredrik beskriver livet sitt i dag på denne måten 

Nei, livet mitt det er fantastisk … det er … ja … det er … det er helt fabelaktig. Jeg har 

alt. Jeg har hus, jeg har bil, ingen som kan ta det fra meg. Så, jeg har alt, jeg har til 

og med unge, sant? Jeg er daglig leder i min egen bedrift, sant? I et stort konsern, 

sant? Så jeg er bare en avdeling jeg, så jeg har blitt headhuntet til denne jobben og 

fått den. Så, nei, jeg syns livet mitt er helt fantastisk, rett og slett. 

For å forstå hva som ligger bak den trøblete atferden, må en først anerkjenne de 

underliggende kognitive prosessene som roten for atferden. Kognisjon påvirker emosjoner og 

atferd og derfor er det nærliggende å tenke at gjennom å endre tanker og oppfatning, så kan en 

endre atferden (Andrews & Bonta, 2003, ref. i Gerber & O'Connell, 2012, s. 783). Det å ha 

full innsikt i de kognitive prosessene som ligger til grunn for våre handlinger, er ingen enkel. 

Både Terje og Fredrik klarte på sin måte å endre sine tanker og oppfatninger. Terje klarte 

det mye på egenhånd, og Fredrik klarte det med god hjelp og støtte fra nettverket rundt seg.  
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5.0 Avsluttende refleksjoner 

En kan si at barn og unge som utsettes for en eller flere risikofaktorer, har økt sannsynlighet 

for problemutvikling. Det er verd å merke seg at selv om to barn er utsatt for akkurat de 

samme risikofaktorene, er det ikke gitt at det fører til skjev utvikling for begge to (Overland, 

2007, ref. i Damsgaard & Kokkersvold, 2011, s. 30. Det blir derfor noe forenklet å si at 

tilstedeværelsen av risikofaktorer er det som fører en ungdom mot kriminalitet. Det er også 

viktig å se på eventuelle beskyttelsesfaktorer som kan redusere risikofaktorenes negative 

innvirkning. Hva disse beskyttelsesfaktorene er vil variere fra individ til individ. Det er viktig 

å lokalisere og benytte disse for potensielt å kunne redusere den negative innvirkningen 

(Ogden, 2009; Overland, 2007. ref. i ibid). Gjennom mine intervjuer har jeg fått innblikk i 

hvilken innvirkning slike faktorer har hatt på de aktuelle informantene. 

I denne avhandlingen har jeg tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: 

Hva opplever eks-kriminell ungdom som de viktigste faktorene til at de klarte å komme seg ut 

av kriminaliteten? 

For å utforske problemstillingen til det fulle, har jeg også hatt stort fokus på: 

Hva gjorde at de begynte og fortsatte med kriminalitet? 

Utgangspunktet jeg har hatt er å belyse informantenes egne tanker og opplevelser om hva som 

gjorde at de begynte med, fortsatte med og til slutt stoppet med kriminalitet. Gjennom deres 

svar, håper jeg at jeg har klart å belyse viktige momenter som har hatt påvirkning på de 

valgene de har tatt gjennom sine livsprosesser. For å kunne belyse dette på best mulig måte 

har jeg spurt dem om deres bakgrunn, skolegang, opplevelser fra fengsel, tiden etter m.m.  

Som jeg tidligere har vært inne på, er årsaken til kriminalitet meget sammensatt. Mine 

informanter presenterer et bilde av deres oppvekst som noe utenfor normalen, hvis en ser på 

helheten. Det er mange punkter jeg kan nevne som faremomenter. Det interessante er at begge 

to, men gjerne spesielt Terje, er veldig tydelig ikke legger skyld på sin vanskelige oppvekst 

for at de endte opp som yrkeskriminelle. Tiden på barneskolen er en periode ingen av dem gir 

mye oppmerksomhet når jeg spør dem om skoletiden sin. For begge to var starten på 

ungdomsskolen en tid hvor de endret seg nokså drastisk, både innstilling til skolen og livet 

ellers. Dette er noe jeg kan kjenne igjen fra litteraturen, så vel som egne observasjoner. 

Motivasjonene deres for å starte med kriminalitet er på mange måter like, men Terje 

fokuserer mer på spenningsaspektet enn hva Fredrik gjør. De var begge opptatt av penger og 
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materielle goder. Begge begynte, som en ofte gjør, i det små. En forskjell er at Terje oppsøkte 

kriminalitet mer enn hva Fredrik gjorde. Hvis en ser på deres kriminelle karriere er det nokså 

forskjellig, til tross for enkelte likhetstrekk som for eksempel at de begge drev med salg av 

narkotika. Terje holdt på lenger enn hva Fredrik gjorde og han drev også på med 

voldskriminalitet, noe Fredrik aldri nevner at han selv har gjort. I størsteparten av den 

kriminelle karrieren til Fredrik, hadde han i tillegg en jobb med mye ansvar og klarte 

tilsynelatende godt å balansere de to beskjeftigelsene.  

Hvis en ser på deres vei ut av kriminalitet er det en del momenter som er felles for deres 

historier. Det å miste forbindelsen til familien var noe som gikk hardt inn på begge to og 

ønsket om å få familien tilbake er noe de snakker om som en viktig motivasjonsfaktor. Slik 

Terje legger frem sin vei ut, var det han selv som måtte gjøre en endring og han klarte det på 

egenhånd, både å se løsningen, samt å gjennomføre den. Fredrik gir lengden på straffen mye 

av æren for at han klarte å komme seg ut. I tillegg omtaler han menneskene rundt ham, 

psykologen, kameraten og kjæresten, som bidragsytende faktorer til at han avsluttet sin 

kriminelle karriere. De har begge hatt utfordringer med å holde seg lovlydige. Terje klarte 

ved hjelp av selvdisiplin å ikke falle tilbake i det gamle mønsteret, selv om kriminalitet var 

blitt en stor del av hvem han var. Fredrik forteller at samboeren har vært viktig i de svake 

øyeblikkene han har hatt, i tillegg til at han av mange i sitt nettverk han blitt fortalt at han nå 

har fått en siste sjanse.  

Det har vært en lærerik opplevelse å skrive denne oppgave. Selv opplever jeg ikke at jeg har 

avdekket helt ny kunnskap på området ungdom og kriminalitet. Samtidig, takket være mine 

informanter, har jeg fått en økt forståelse av hvordan eks-kriminell ungdom tenker rundt hva 

som har vært med på å forme dem og hjulpet dem til å foreta en endring. Dette vil igjen være 

til stor hjelp når jeg selv skal ut i feltet og jobbe med ungdommer i utsatte livssituasjoner, som 

har ulike erfaringer og bakgrunn. 
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Vedlegg 
 

Intervjuguide 

- Alder? 

 

- Kjønn? 

 

- Kan du fortelle litt om dine erfaringer med kriminalitet? 

 

- Hvilke tanker har du om hvorfor du begynte med kriminalitet? 

 

- Hvorfor fortsatte du med kriminalitet? 

 

- Kan du fortelle kort om familiesituasjonen, som barn og ungdom? 

 

- Kan du fortelle litt om fritidsinteresser du hadde som ungdom? 

 

- Kan du fortelle litt om skoletiden din? 

 

- Hva mener du selv var de viktigste faktorene til at du kom deg ut av kriminaliteten? 

 

- Hvis du kunne gått tilbake i tiden og gitt deg selv noen råd. Hva ville det vært? 

 

- Hvordan vil du beskrive livet ditt i dag? 

 

- Er det noe du vil tilføye som kan være med å belyse hvorfor du er hvor du er i dag?

  

 

 

 


