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Sammanfattning 

Vi valde detta ämne för att vi tycker att det är ett växande problem som i allt större 

utsträckning drabbar allmänheten. Anledningen till att vi valde Västra Götaland och Göteborg 

var att vi var tvungna att begränsa oss och att detta område har ett växande problem med sin 

gängkriminalitet. Nästan varje dag kan man läsa om händelser som har någon koppling till 

kriminella gäng i Göteborg. 

 

Det vi ville få fram med det här arbetet var vilka gäng som är etablerade i Göteborg, vilken 

brottslighet de ägnar sig åt, hur rekryteringen till dessa gäng ser ut samt vad som krävs för att 

det ska anses vara organiserad brottslighet. 

 

För att få svar på dessa frågor har vi inhämtat information från 

Kriminalunderrättelsetjänsterna i Göteborg och Stockholm. Vi har till största del använt oss 

av polisens rapporter samt utredningar rörande ämnet. Dock har vi inhämtat artiklar via 

Internet från diverse tidningar som Aftonbladet och Göteborgsposten. Vi har även använt oss 

av studielitteratur vi tagit del av under tidigare terminer. 

 

Resultatet vi kom fram till var att det finns fyra etablerade gäng i Göteborg som uppfyller 

kriterierna för organiserad brottslighet. Dessa är Hells Angels, Bandidos X-Team, Original 

Gangsters och Naserligan (även kallad Albanligan). 

 

Den typiska bilden som framträder av en kille som är i farozonen för att rekryteras till de 

olika gängen, lever i dag i en segregerad förort (slumområde), där arbetslösheten är stor och 

bidragsberoendet är större än i övriga landet. Han är i sjuttonårsåldern, har begått allvarlig 

brottslighet, kommit i kontakt med narkotika och vapen samt att han har någon sorts relation 

till personer som redan är etablerade i de kriminella gängen. 

 

För att motverka nyrekrytering till de kriminella gängen tycker vi att man ska tillämpa 

nolltolerans i problemområdena och till viss del tillåta brottsprovokation mot organiserad 

brottslighet. Vi tycker även att det behövs en bättre samverkan mellan de olika 

myndigheterna. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Vi har alla hört om gänguppgörelser och att de kriminella ofta tillhör ett gäng. Ta till exempel 

skjutningen på Näsets badplats sommaren 2001, där det var en uppgörelse mellan Original 

Gangster och Naserligan även kallad ”Albanligan”. Eller det dagsfärska rånet i norska 

Stavanger som ledde till att en Polischef sköts ihjäl. Några av rånarna tillhör det kriminella 

gänget Naserligan i Göteborg. 

 

Tyvärr tycks inte rekryteringen till de kriminella gängen minska. Mest oroande är de starkt 

växande gängen av unga kriminella invandrare i storstädernas förorter och nyrekryteringen av 

unga svenska män till mc-gängen. I områden med hög arbetslöshet och segregation framstår 

gängen som ett sätt att tjäna pengar och att få respekt och status. Både ute i samhället och inne 

på fängelserna får de ett slags skydd. Helt plötsligt från att inte vara någon blir de en 

betydelsefull person. Men ofta vet de inte vad de ger sig in på och priset är många gånger 

högt.
1
 

 

För att bli en accepterad medlem krävs stenhård lojalitet. Att ange någon, både inom gänget 

och gentemot andra gäng, är en dödsynd och detta gör det svårt för polisen att få dem att 

prata.
2
  

 

Nedan följer en bild på en HA medlem som blivit utesluten ur gänget och fått sin tatuering 

bortslipad av en vinkelslip: 

 

 

 

 

                                                
1
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2
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1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att ge fördjupad kunskap till oss själva och övriga intresserade 

om de kriminella gängen i Göteborg. Vilka de är, vilken brottslighet de ägnar sig åt, 

rekrytering och organiserad brottslighet i allmänhet.  

 

1.3 Frågeställning 

 Vad avses med organiserad brottslighet? 

 Vilka kriminella gäng finns det i Göteborg? 

 Vilken sorts brottslighet ägnar de sig åt? 

 Vilka är i riskzonen för rekrytering? 
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2. Teoretiska begrepp och teorier 

När man tittar på rekryteringen till de kriminella gängen och brottslighet i övrigt kan man 

reflektera över de olika kriminologiska teorier och begrepp som finns. Nedan följer de teorier 

som vi tycker kan tillämpas inom ämnet: 

 

2.1 Chicagoskolan 

Istället för att förklara brottslighet och brottsligt beteende utifrån ett individperspektiv ser man 

staden, och då framförallt slumområden, som en brottsgenererande miljö. Orsakerna till att 

själva karaktären på ett område är brottsgenererande ser man som tudelad. Dels råder vad man 

kallar ”social desorganisation” vilket innebär att området saknar goda sociala nätverk och 

kontroll, dels att unga personer i dessa områden i högre grad kommer i kontakt med 

kriminella personer och genom dem lär sig brottsligt beteende.
3
 

 

2.2 Strainteorin 

Där talar man om själva samhällssystemets brottsgenererande effekter. Man menar att i 

samhället finns kulturella gemensamma mål om ekonomisk framgång. Människors 

möjligheter att uppnå dessa mål är dock mycket ojämnt fördelade. Avståndet mellan mål och 

medel ger upphov till ”strain”, frustrationer, vilket personer löser bland annat genom att begå 

brott.
4
  

 

2.3 Kriminell karriär 

Begreppet kriminell karriär används ofta för att beskriva den utvecklingsprocess som en 

individs brottslighet genomgår. Några av de antaganden som föreligger denna process är att 

brottsligheten tenderar att bli mer allvarlig ju längre tid man varit kriminell. Har man begått 

en stor mängd brott ökar även sannolikheten för att man begår grövre brott. Sett ur ett 

tidsperspektiv sker en eskalering i början av den kriminella karriären som sedan helt stannar 

av eller så småningom avtar. Medlemskap i gäng antas även förändra individens brottslighet 

till att bli mer frekvent, beständig och mer allvarlig till sin karaktär.
5
  

 

 

 

                                                
3
 Kompendium i Kriminologi sid. 18 

4
 ibid sid. 14 

5
 Brottsprevention och problemorienterat polisarbete sid. 34 
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3. Metod och material 

Till det här arbetet har vi ringt och fått en del upplysningar från KUT avdelningar i Göteborg 

och Stockholm men tyvärr var det mesta sekretessbelagt. Dock fick vi ta del av polisens 

”öppna” rapporter rörande ämnet. Vi har även inhämtat artiklar via Internet från diverse 

tidningar som Aftonbladet och Göteborgsposten m.m. Samt använt oss av studielitteratur vi 

tagit del av under tidigare terminer.  

 

4. Resultat 

 

4.1 Organiserad brottslighet 

I takt med att den organiserade brottsligheten har ökat/blivit mer utbredd så har även 

kunskapen om den organiserade brottsligheten i Sverige ökat under de senaste åren. Detta  

innebär att bedömningen av den blivit både säkrare och mer fördjupad.  

Det som har visats i rapporter, skrivna av Kriminalunderrättelsetjänsten inom 

Rikskriminalpolisen, är att den organiserade brottsligheten innefattar tre faktorer. Dessa är 

kriminella nätverk, kriminella grupperingar samt brottsflöden.
6
 

 

Nätverk mellan kriminella individer är relativt stabila över tiden och byggs upp långsiktigt i 

termer av allmänna kontakter mellan kriminella aktörer. Detta underlättar när de kriminella 

ska ”byta” brottsområde.
7
 I dagsläget finns uppskattningsvis fyra nätverk, som uppfyller EU-

definitionens kriterier för organiserad brottslighet, etablerade i Västra Götaland.
8
 

Specifika grupperingar uppstår ur nätverken och kännetecknas av en mer ad hoc-betonad 

karaktär. Detta innebär att grupperingar organiseras för att bedriva en speciell brottslig 

verksamhet.
9
 

 

Brottsflöden är främst beroende av efterfrågan på illegala varor och tjänster samt förhållandet 

mellan vinning och risk i den kriminella verksamheten. Man kan säga att de kriminella 

organisationerna arbetar mot en mer ”marknadsanpassad” organiserad brottslighet, vilket 

innebär att de väljer brottsområde efter vad som för tillfället maximerar vinst i förhållande till 

risk. Förutsättningen för att kunna genomföra detta är att det redan finns upparbetade kanaler 

som snabbt kan mobiliseras. Det som karaktäriserar brottsflöden är stabilitet över tiden. 

                                                
6
 Rapport, Organiserad brottslighet i Sverige 2001 sid. 4 

7
 ibid. sid. 13 

8
 Rapport, Rekrytering till kriminella gäng sid. 6 

9
 Rapport, Organiserad brottslighet i Sverige 2001 sid. 13 
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Sammantaget så är den organiserade brottsligheten en dynamisk, flexibel och snabbt 

anpassningsbar företeelse.
10

 

 

4.1.1 Vad avses med organiserad brottslighet? 

För att möjliggöra en gemensam kartläggning, använder alla EU-medlemsstaterna samma 

kriterier för att definiera ”organiserad brottslighet”.  

För att det ska bli tal om organiserad brottslighet måste vissa kriterier vara uppfyllda; bl.a. 

samarbete mellan fler än två personer, verksamhet över en längre tid, misstanke om allvarliga 

kriminella handlingar samt att det hela handlar om strävan efter makt och pengar.  

Därutöver finns ett antal kriterier som kan, men inte behöver prägla den organiserade 

brottsligheten; t.ex. någon form av disciplin och kontroll, verksamma på internationell nivå, 

användandet av våld eller andra metoder för hot, eller otillbörlig påverkan på bl.a. medier, 

näringsidkare, myndigheter eller det politiska etablissemanget. 

 

Minst sex av följande kriterier måste föreligga, bland dem de fyra med nummer 1,3,5 och 11  

(obligatoriska), för att brott eller kriminella grupper skall kunna klassificeras som organiserad 

brottslighet. 

 

1. Samarbete mellan fler än två personer. 

2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en. 

3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden (det ska finnas en viss stabilitet och 

varaktighet i gruppen). 

4. Någon form av disciplin och kontroll. 

5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. 

6. Verksamhet på internationell nivå. 

7. Användande av våld eller andra metoder för hot. 

8. Användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer. 

9. Deltagande i penningtvätt. 

10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter 

eller ekonomin. 

11. Strävan efter vinning och/eller makt.
11

 

 

                                                
10

 Rapport, Organiserad brottslighet i Sverige 2001 sid. 13 
11

 Rekrytering till kriminella gäng sid. 24 
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4.1.2 Den organiserade brottslighetens struktur. 

Med den kunskap som vi idag har om den organiserade brottslighetens struktur framträder en 

mer mångsidig bild än tidigare. Idag ser vi att fler faktorer än dom som traditionellt har 

använts för att karaktärisera den organiserade brottsligheten är viktiga för sammansättningen 

av de i Sverige aktiva kriminella nätverken/grupperingarna.
12

 

 

Få av de kända nätverk/grupperingar som tidigare har kategoriserats efter etnicitet är inte och 

har aldrig varit helt etniskt homogena. Dessa nätverk/grupperingar består dock oftast av en 

kärna av medlemmar av samma etniska bakgrund. Runt denna kärna finns dock medhjälpare 

av olika etnisk bakgrund. Många av de kända kriminella nätverken/grupperingarna, som kan 

karaktäriseras efter etnicitet (t.ex. Naserligan), har mycket nära och omfattande kontakter med 

andra nätverk/grupperingar av annan etnisk bakgrund. Detta gör det extremt svårt att säga var 

de olika nätverken/grupperingarna börjar och slutar. Exempelvis bedöms den svenska delen 

av grupperingar med koppling till bl.a. Östeuropa och Balkan vara delar av, eller knutna till, 

större nätverk på kontinenten.
13

 

 

Men det är fortfarande så att etnicitet och kultur har stor betydelse för sammansättningen av 

vissa kriminella nätverk/grupperingar som är aktiva i Sverige. Detta är logiskt om man tänker 

på vad det underlättar när man ska skaffa internationella kontakter om man har samma 

etniska, kulturella och språkliga bakgrund. Exempelvis underlättas gränsöverskridande 

brottslighet om både producent/distributör och mottagare talar samma språk och har en 

gemensam kulturell bakgrund samt att släkt, anhöriga och bekanta i andra länder i vissa fall 

också kan utgöra en naturlig infrastruktur i den kriminella verksamheten. 

 

Andra viktiga faktorer som har upptäckts för sammansättningen av de olika kriminella 

nätverk/grupperingar är geografisk hemvist i Sverige, kontakter och vänskapsband som har 

knutits på kriminalvårdsanstalter samt nätverkens/grupperingarnas behov av specifik kunskap 

och kompetens. I många fall knyts personer med specifik kunskap eller kompetens till 

nätverk/grupperingar utifrån ett vinstmaximeringsperspektiv. Betydelsen av geografisk 

hemvist märks tydligast bland ungdomsgängen, där den avgörande faktorn oftast är vilket 

geografiskt område gängmedlemmarna kommer från. 

 

                                                
12

 Organiserad brottslighet i Sverige 2001 sid. 14 
13
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 7 

Det har också blivit allt vanligare på senare år att kriminella som identifieras lever ett socialt 

ordnat liv, med familj och fast bostad, samt är tidigare okända för de brottsbekämpande 

myndigheterna.
14

 

 

En majoritet av de kända kriminella nätverken i Sverige är oftast specialiserade på ett 

specifikt brottsområde. Däremot går det att se en tendens till att ett ökande antal kriminella 

nätverk breddar den brottsliga verksamheten till att innefatta fler än ett specifikt brottsområde 

(grupperingar uppstår). Genom en breddning och variation av den kriminella verksamheten så 

hoppas nätverken/grupperingarna att öka sina möjligheter till större vinst och att minska 

riskerna. 

 

Kopplingen mellan låg risk och hög vinning är tydlig i de kända kriminella nätverkens 

verksamhet. Det är uppenbart att nätverken byter brottsområde om dom märker att balansen 

mellan dessa två faktorer förskjuts mot högre risk och/eller lägre vinning.
15

 

 

4.2 De kriminella gängen i Göteborg  

De olika gängen har olika uppbyggnad och en del av gängen har olika former av 

underavdelningar men något de alla har gemensamt är ett större sympatiserade personer. 

Många av dessa anlitas och samarbetar med de olika gängen.
16

 

 

I takt med att gängens och de enskilda medlemmarnas kriminella och affärsmässiga 

verksamhet utökas, uppstår ibland konkurrens och andra motsättningar. Det är i sådana 

situationer flera av de omskrivna våldsbrotten utförts.
17

 

 

Det som dessa gäng har gemensamt är den brottslighet de ägnar sig åt. Här är några exempel: 

 

• Grova narkotikabrott 

• Grova våldsbrott 

• Beskyddarverksamhet 

• Rån 

• Utpressning 

                                                
14

 Rapport, Organiserad brottslighet i Sverige 2001 sid. 14 
15

 ibid. sid. 15 
16

 Länsmannen 2/2002 sid. 15 
17
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• Vapenbrott 

• Illegal spelverksamhet 

• Penningtvätt 

• Annan ekonomisk brottslighet
18

 

 

De gäng som det rör sig om och som det råder konkurrens mellan är, för att citera poliskällor, 

en ”match mellan fyra aktörer” : Hells Angels, Bandidos X-Team, Original Gangsters och 

Naserligan även kallad ”Albanligan”. 

 

Det existerar även andra sammanslutningar, som gör sig skyldig till ett eller annat 

spektakulärt brott. Fast de är inte lika välbeväpnade som de fyra stora. 

 

4.2.1 Hells Angels MC 

               

Det finns idag fem fullvärdiga avdelningar i Sverige:  

 

• Hells Angels Stockholm 

• Hells Angels East Side (Stockholm) 

• Hells Angels Gothenburg 

• Hells Angels Helsingborg 

• Hells Angels Malmoe
19

 

 

För att bli antagen i HA måste man först introduceras av en fullvärdig medlem. Det är sedan 

klubben (medlemmar och officerare) som röstar om man skall antas. Det krävs 2/3 majoritet 

för att få ta första steget och bli Hang around. 

                                                
18

 Hemsida Vårt Göteborg, Kriminella gäng – ett växande problem, 2002-10-05 
19

 Länsmannen 2/2002 sid. 16 
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Man får sedan under ca. ett år jobba, ofta med vakthållning, städning och transport, och under 

tiden skall man visa broderskap och lojalitet. Efter det året sker ytterligare en omröstning efter 

vilket man blir Prospect (provmedlem). Efter året som Prospect krävs 100% majoritet för att 

man skall bli fullvärdig medlem.
20

 

 

För den som vill lämna Hells Angels finns det tre sätt att komma ut: 

 

• Man anger personliga skäl som godkänns 

• Klubben uppmanar dig att lämna 

• Bad standing – du kastas ut.  

 

Mycket av verksamheten går ut på att tjäna pengar och verksamhetsgrenarna är: grova 

narkotikabrott, grova våldsbrott, beskyddarverksamhet, rån, utpressning, vapenbrott, illegal 

spelverksamhet, penningtvätt och annan ekonomisk verksamhet. 

 

Man försöker ibland också skapa en goodwill genom att ge bidrag till olika välgörande 

ändamål som tex. Barncancerfonden och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. 

 

Red Devils MC och Red & White Crew  

 

Dessa klubbar är underorganisationer till Hells Angels. De styrs och fungerar som 

rekryteringsbas till moderorganisationen. Red Devils är en officiell supporterorganisation och 

som sådan stödjer man moderklubben. I Sverige finns Red Devils på fem ställen: 

 

• Trelleborg 

• Svenljunga (9 mil öster om Göteborg) 

• Karlstad 

• Stockholm 

• Luleå 

                                                
20
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Längst ner i organisationen finns Red & White Crew som är en officiell supportergren till 

Hells Angels. Även detta mc gäng styrs av Hells Angels genom särskilda kontaktmän. 

Flertalet av medlemmarna är kriminellt belastade.
21

 

 

Precis som moderorganisationen och Red Devils ägnar man sig åt brottslig verksamhet som 

narkotikabrott, våldsbrott, beskyddarverksamhet, rån, utpressning, vapenbrott, illegal 

spelverksamhet och penningtvätt.
22

 

 

4.2.2 Bandidos Diablos X-Team  

 

Bandidos är den andra världsomspännande organisation med MC-kriminella. Konflikterna 

mellan Bandidos och Hells Angels har varit många, mest känd är väl när Bandidos president 

sköts till döds på sin MC utanför Ljungby. 

 

Bandidos organisation liknar i stor sett Hells Angels med fullvärdiga medlemmar i toppen. 

I Sverige finns idag en fullvärdig avdelning i Helsingborg. Dessutom finns 

probationaryavdelning i Stockholm och en prospectklubb i Halmstad. I Bandidos som i de 

andra kriminella gängen ställs mycket höga lojalitetskrav. Flertalet av medlemmarna är 

kriminellt belastade. 

 

Diablos MC är Bandidos motsvarighet till Hells Angels Red Devils och finns i Malmö, 

Ängelholm och Oskarshamn. I Göteborg finns Bandidos X-Team som är motsvarigheten till 

Hells Angels Red & White Crew. Det var i X-Teams lokaler i Göteborg som det sommaren  

-02 kastades in en handgranat som dock inte detonerade.
23
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Även för Bandidos handlar det om att tjäna pengar och det gör man i första hand genom 

brottslig verksamhet. Grova narkotikabrott, grova våldsbrott, beskyddarverksamhet, rån, 

utpressning, vapenbrott, illegal spelverksamhet, penningtvätt och annan ekonomisk 

verksamhet är exempel på vad medlemmarna sysslar med. 

 

Bandidos etablering innebar för några år sedan hårda konflikter med Hells Angels, bland 

annat sköts Bandidos president ihjäl på sin MC utanför Ljungby 1995. I dag finns någon slags 

fredsuppgörelse mellan klubbarna, ett faktum som innebär att de kan koncentrera sig på och 

utöka sin verksamhet.
24

 

 

4.2.3 OG - Original Gangsters 

 

Original Gangsters går allmänt under förkortningen OG och är ett löst sammansatt 

fängelsegäng. Presidenten för OG avtjänar för närvarande fängelse för grovt brott. Många av 

gängets övriga medlemmar sitter också i fängelse och de som är ute finns i Göteborg och på 

ett ökat antal platser i landet. 

 

Det är presidenten själv som utser medlemmarna och man kallar sig bröder. Den devis som 

uttalats i gänget ”En gång in – döden ut” har man lyckligtvis inte levt upp till, speciellt som 

rörligheten är stor i gänget. Gänget har en tatuering som kännetecken, men eftersom 

rörligheten är stor är en tatuering ingen garanti för att man är medlem. 

                                                
24
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Det finns idag 20-30 medlemmar, men det är betydligt fler som är supportrar och intresserade 

av att komma med. Efter en del ”oro i leden” den senaste tiden kan medlemsantalet ha 

minskat. Medlemmarna i OG är ofta etniska kurder och assyrier och har sina rötter i länder 

som Iran, Irak, Syrien och Turkiet, men det finns också flera svenskar i gänget.
25

 

 

Liksom i övriga gäng går mycket av verksamheten ut på att tjäna pengar och 

verksamhetsgrenarna är desamma det vill säga grova narkotikabrott, grova våldsbrott, 

beskyddarverksamhet, rån, utpressning, vapenbrott, illegal spelverksamhet, penningtvätt och 

annan ekonomisk verksamhet. 

 

För många av OGs medlemmar är det inte bara pengar som är viktigt utan även det faktum att 

medlemskap ger respekt och någon form av trygghet, både inne på fängelserna och ute i 

samhället. OGs medlemmar skaffar sig ofta vapen, även det för att inge respekt och trygghet. 

Inom OG kan det också vara en merit att ”åka dit”. Troligen beror detta på att medlemskapet 

ger status på fängelset. 

 

OGs medlemmar har vid många tillfällen visat sig mycket våldsamma, man använder ofta och 

gärna skjutvapen och sprängämnen. Medlemmar i OG var med både vid skottlossningarna på 

Odinsplatsen, Näsets badplats och Gamlestadens krog.
26

 

 

4.2.4 Naserligan även kallad ”Albanligan” 

 

Det största och mest brottsaktiva gänget i Göteborg saknar egentligen namn. I massmedia har 

det kallats ”Albanligan” eftersom huvudparten av medlemmarna är etniska albaner. 

Detta gäng är ett organiserat nätverk av kriminella personer där huvudparten kommer från 

forna Jugoslavien. 

 

Det är svårt att uppskatta antalet medlemmar i denna organisation, men de brottsaktiva uppgår 

i vart fall till mer än 100. Liksom i OG är det pengar som är viktigt. För den nye medlemmen 

handlar det också om den identitet, respekt och status som medlemskapet ger i dessa kretsar. 

Många av medlemmarna finns i Göteborgsområdet men man är också spridda i övriga landet.  

 

                                                
25

 Länsmannen 2/2002 sid. 18 
26

 ibid. sid. 20 
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Inne på fängelserna har organisationen ingen tydlig identitet, men medlemskap har säkert 

ändå stor betydelse för den som ”sitter inne”.
27

  

 

Mycket av den verksamhet som man bedriver handlar om narkotikahandel, både för pengar 

och för eget missbruk, men också om grova stölder som ofta begås av supporters. Nätverket 

kontrollerar också flera krogar och restauranger i Göteborg och den så kallade 

beskyddarverksamheten och utpressning är viktiga delar i verksamheten. Andra verksamheter 

är rån, utpressning, vapenbrott, illegal spelverksamhet, penningtvätt och annan ekonomisk 

verksamhet.
28

 

 

4.3 Rekrytering till kriminella gäng 

Under de senaste åren har ett flertal grova våldsbrott med tydliga kopplingar till den grova 

organiserade brottsligheten drabbat Göteborgsregionen. Många av fallen är direkt kopplade 

till konflikter mellan de olika kriminella grupperingarna som finns etablerade i Göteborg med 

omnejd. Andra har att göra med grupperingarnas vilja att expandera sin verksamhet och 

maximera sina vinster genom att överta, både illegala och legala, lukrativa verksamheter. Det 

primära syftet för gängen är att tjäna pengar vilket till största delen görs genom deras 

narkotikaverksamhet.
29

 

  

För att de kriminella gängen, som har sin hemvist i Västra Götaland, ska fortsätta att vara 

”framgångsrika” på sitt område och även ha möjligheten att utveckla/expandera sin 

verksamhet krävs det att dom kontinuerligt rekryterar nya medlemmar. 

 

Polisen i Västra Götaland genomförde nyligen en kartläggning av rekryteringen till kriminella 

nätverk, som Hells Angels, X-Team, OG och Naserligan. Tanken var att ta reda på var gängen 

rekryterar sina medlemmar och om man kan förutse vilka som är i farozonen för att bli 

rekryterade till den kriminella världen. Rapporten visade på att störst chans att bli rekryterad 

av gängen var om man bodde i områdena Angered, Bergsjön och Biskopsgården. Frågan man 

ställde sig nu var varför just dessa områden skulle vara så bra rekryteringsbaser för de 

kriminella gängen.  

                                                
27

 Länsmannen 2/2002 sid. 21 
28

 ibid. 
29

 Rapport, Rekrytering till kriminella gäng sid. 3 
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För att kunna svara på det gick man in och tittade på de klassiska levnadsförhållandemått som 

används i samhällsforskningen; befolkningsstruktur, sysselsättningsgrad, inkomst, utbildning 

och bidragsberoende
30

. 

 

Det man fick fram var att det rådde stor segregation, och att många av människorna i dessa 

områden levde i samhällets absoluta underklass. Dessutom så bor många av gängens 

medlemmar just i dessa områden och kommer alltså i kontakt med ett stort antal ungdomar.  

Situationen för skolorna i de tre områdena är alarmerande. En stor del av niondeklassarna 

kommer inte att gå ut med godkända grundskolebetyg och har därmed ingen större 

framtidstro
31

.  

 

Under dessa förutsättningar är det inte svårt att förstå att en sjuttonåring i Bergsjön är ett lätt 

rekryteringsobjekt för de kriminella gängen. De lever nära honom, känner honom sedan lång 

tid tillbaka, visar upp dyra bilar, dyra kläder, erbjuder honom en trygghet och en livsstil som 

fungerar väl som ett alternativ till det samhälle han inte känner sig delaktig i. Sannolikheten 

att sjuttonåringen väljer ett liv utanför de kriminella gängen är väldigt liten. Lägger man 

dessutom till det stora avstånd som finns mellan honom och samhället kan man fråga sig om 

han egentligen har några möjligheter att välja. 

 

Ser man till statistiken är den framtida gängmedlemmen född i en familj med högre 

arbetslöshet, högre ohälsotal, större socialbidragsberoende och lägre medelinkomst än 

genomsnittet i Göteborg
32

. 

 

De individer som man idag rekryterar in i de kriminella gängen/nätverken (och som man 

polisiärt inom något eller några år kommer känna igen som tungt kriminella gängmedlemmar) 

finns i dessa områden, lever i den miljön och har de bakgrundsfaktorer som nämnts tidigare. 

Idag bor han i ett segregerat bostadsområde, är i sjuttonårsåldern, har redan begått allvarlig 

brottslighet, troligen kommit i kontakt med narkotika och vapen. Själv har han blivit utsatt för 

brott (sannolikt våldsbrott).  

                                                
30

 Rapport, Rekrytering till kriminella gäng sid. 21 
31

 ibid. sid. 22 
32

 ibid. sid. 21 
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Hans etniska bakgrund är inte av så stor betydelse (även om problematiken med att vara 

andragenerationens invandrare i dagens Sverige troligen gäller honom). Däremot måste han 

ha någon form av relation till personer som redan är etablerade i de kriminella gängen
33

. 
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5. Diskussion 

Efter att ha arbetat med detta ämne har vi kommit fram till att någonting måste göras för att 

stoppa de kriminella gängens framfart. Dessa gängs brottslighet har på senare tid drabbat 

allmänheten i större utsträckning än tidigare. Viljan att förebygga den organiserade 

brottsligheten finns, men det faller på att resurserna och samarbetet mellan olika myndigheter 

är för dålig. Polisen i Västra Götaland vill som exempel tillämpa nolltolerans, dvs. inte 

tolerera någon slags brottslighet utan lagföra samtliga brott som begås i Bergsjön, Angered 

och Biskopsgården.  

 

Detta tycker vi låter som en bra ide, men vi har lite svårt att se hur det ska genomföras med de 

få resurser som finns idag. Vi har ett förslag till hur detta kan ske så effektivt och billigt som 

möjligt: När man kommer ut som aspirant på myndigheterna ska man ägna sig åt 

närpolisverksamhet under en begränsad period. Denna tid anser vi att man skulle förlägga i ett 

typiskt problemområde och då ha som uppgift att synas så mycket som möjligt samtidigt som 

man ska identifiera och lagföra så många som möjligt som begår brott. Allt i från småbrott till 

grövre brottslighet. Detta för att visa att brott inte lönar sig och på det viset förebygga 

nyrekrytering till de olika gängen. 

 

När det gäller de olika gängen idag så har det blivit svårt att komma åt ”toppen” inom deras 

organisation. Detta p.g.a. att det oftast är personerna som står ”lägst” i rang som får utföra 

brotten. För att komma åt ”toppen” så anser vi att man skulle få använda sig (till viss del) av 

brottsprovokation samt i större utsträckning använda oss utav telefonavlyssning framför allt 

när det gäller narkotika- och vapenbrott inom den organiserade brottsligheten. Syftet med 

detta är att lättare kunna komma åt toppskiktet i organisationen.  

 

Detta är vad polisen kan tänkas bidra med, men det krävs att större ansvar också tas av skola, 

socialtjänsten och kommun i övrigt för att det ska ha någon verkan. Vi föreslår ett bättre 

samarbete mellan de olika myndigheterna där man följer upp ungdomar som har lagförts för 

brott. 
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6. Källförteckning      

 

6.1 Tryckta källor      

Marie Torstensson & Per-Olof Wikström, Brottsprevention och problemorienterat polisarbete, 

Studentlitteratur, ISBN 91-87203-29-4 

 

Nordstedts ordbok, Svenska Akademins ordlista över svenska språket, 12:e upplagan,  

ISBN 91-7227-032-2 

 

Stockholms Universitet, Kompendium i Kriminologi, Studentlitteratur 

 

Polismyndigheten i Västra Götaland, Länsmannen, Nr 2, 17 oktober 2002 

 

Rikskriminalpolisen, Organiserad brottslighet i Sverige 2001, Rapport 2002:12 

 

Rikskriminalpolisen, Organiserad brottslighet i Sverige 2000, Rapport 2001:13 

 

Polismyndigheten i Västra Götaland, Rekrytering till kriminella gäng, Göteborg den 12 

februari 2004 

 

6.2 Elektroniskt publicerade dokument  

Göteborgsposten, Kriminella nätverk jagar rikedom, 2004-01-22, 

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=150912 

 

Göteborgsposten, Rekryteringen till gäng ska stoppas, 2004-03-27, 

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=158375 

 

Aftonbladet, Här är gängen polisen fruktar, 2002-07-09 

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,182774,00.html 

 

Aftonbladet, Skolelever rekryteras till kriminella gäng, 2004-03-05, 

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,443125,00.html 
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Hemsida Vårt Göteborg, Kriminella gäng – ett växande problem, 2002-10-05, 

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/tema_trygghet,kriminella_gang__ett_vaxa

nde_problem 

 

6.3 Muntliga källor 

KUT avdelningarna i Göteborg och Stockholm men vi har valt att inte gå ut med några namn. 

Vi har heller inte fått någon direkt information från KUT:en p.g.a. sekretess utan mer tips var 

vi kan hitta material till vårat arbete. 


	Försätt mm.doc.pdf
	Uppsats.doc.pdf

