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Abstract 
Syftet med denna rapport är att söka en förståelse om varför vissa människor söker sig till 

kriminella gäng/nätverk, vilka arbetsproblem som skapas hos polisen i Kramfors på grund av 

Fucked for lifes (FFL) etablering i staden och på vilket sätt man ska arbeta för att lösa dem. 

FFL håller på att etablera sig i Kramfors, det resulterar i att det uppstår resursbrist för polisen 

då antalet medlemmar som besöker staden kan variera stort och antalet polispatruller i tjänst 

är för få om en allvarlig situation skulle uppstå. Gällande just FFL finns ett svårhanterligt 

problem för polisen, det är att det uppkommit en lokal svans av anhängare till FFL. FFL´s 

medlemmar har skapat sig respekt och anses vara ”häftiga” bland vissa av Kramfors yngre 

invånare. Vi kommer i denna rapport att ta upp hur FFL är uppbyggd och vilken typ av 

kriminalitet de sysslar med, vad de har för förhållningssätt till polisen samt hur andra poliser 

som är specialiserade på denna typ av kriminalitet ser på detta problem gällande FFL. 

Rapporten bygger på aktuell litteratur samt intervjuer med poliser. De teorier som vi har 

använt oss utav är teorier som förklarar vem som blir kriminell och varför, dessa teorier är 

strain, differentiella associationer, rutinaktivitetsteorin och kontrollteorier. De resultat som 

framkommit är att det finns ett klart samband mellan kriminalitet och mellan kriminella 

kamrater. Ytterligare faktorer som spelar in är att vara ung, man samt tillhöra en 

minoritetsgrupp. Många medlemmar har långa kriminella karriärer bakom sig som med hjälp 

av socialbrottsprevention kunnat stärka självkontrollen hos brottsbenägna individer och 

undvika en kommande kriminell karriär.  
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1 Inledning 

Med denna rapport vill vi hjälpa till att förbättra kunskapen om kriminella 

gängverksamheter i överlag och framförallt det kriminella nätverket Fucked for life 

(FFL), flera medlemmar ur gänget uppehåller sig i Kramfors och begår brott där. 

Vi vill belysa vilka problem och vilken betydelse gängets närvaro har för polisen i 

Kramfors. I och med att det har uppstått otrevliga incidenter mot poliser i Västernorrlands 

län närpolisområde Kramfors som begåtts av några av dessa medlemmar känns det som 

ett relevant och aktuellt område att fördjupa oss i. 

 

Det känns viktigt att besitta denna kunskap då vi kommer att arbeta som poliser mot 

denna typ av kriminalitet och mycket troligt kommer vi att få se ännu mer av den i 

framtiden, då medlemsantalet i gänget tenderar till att öka hela tiden.  

1.1   Bakgrund 

FFL är ett känt kriminellt nätverk som bildades i Tumba i mitten av 90-talet. De kallades 

sig till en början för Tumba lords och ursprungsgruppen bestod av fem personer som 

under senare år har ökat sitt medlemsantal.  

 

FFL sysslade i början med mopedstölder men gick senare vidare till att begå grövre 

brottslighet. Nu är de kända för att framförallt spränga uttagsautomater och utföra 

värdetransportrån.1 En av medlemmarna är även efterlyst för mord.2 

 

De män som är medlem i FFL är nästan alla tungt kriminellt belastade och började sin 

brottsliga karriär redan vid 11-12 årsåldern. FFL anser att samhället har stött ut dem och 

att samhället nu får ta konsekvenserna för deras utanförskap. Kärnan i nätverket består av 

tolv män och nätverket är en ganska löst sammansatt organisation. De kallar sig för 

bröder och ser sig själva snarare som en familj än ett gäng.3 Medlemmarna har tatuerat in 

”FFL” eller i vissa fall ”Fuck the law” på överarmen eller i nacken efter att de har begått 

brott, namnet kan översättas till ”körda för livet” eller ”lagen kan dra åt helvete”. Det 

viktigaste för gänget är att de kan lita på varandra och gängmedlemskapet är en 

                                                
1 http://sv.wikipedia.org 
2 www.svt.se, 070906 
3 Ibid 
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förpliktelse till lojalitet in i döden.1 

 

En stor del av nyrekryteringen av medlemmar görs inne i fängelserna och det krävs att 

man suttit i fängelse för att bli medlem. De egenskaper man ska ha som medlem är fysisk 

styrka och inte visa andra känslor än aggressivitet.2 

 

Fucked for life har även utvecklat regler för gänget som bland annat utgår från att män 

inte slår tjejer och äldre, och man våldtar inte kvinnor. Lyckade bank- och 

värdetransportrån ger högst status och sexbrott ligger längst ner på listan. 

 

Ledaren för FFL heter Daniel Maiorana och han avtjänar just nu sitt sjuåriga straff på 

Kumlaanstalten. Maiorana dömdes först för rån och misshandel till fyra och ett halvt års 

fängelse men när han vid rymningen 2002 mötte upp poliserna med ett automatvapen av 

plast förlängdes straffet ytterliggare några år. Under tiden Maiorana suttit i fängelset har 

andra trätt fram i hans ställe som ledare.3 Om Maiorana slutar rymma och begå nya brott 

kommer han att försättas på fri fot år 2010.4  

 

Fucked for lifes etablering i Kramfors 

Fucked for life har börjat etablera sig i Kramfors. De vistas till och från i Kramfors 

kommun och upp till åtta medlemmar från gänget har setts till i staden samtidigt.  En av 

anledningarna till att de har hamnat i Kramfors kan vara att de har anhöriga i trakten 

sedan tidigare och de får således tak över huvudet.5 Två av medlemmarna verkar vara fast 

bosatta i Kramfors.  

 

 I Kramfors har en av medlemmarna gjort sig skyldig till hot mot tjänsteman genom att ha 

hotat en polisaspirant att skjuta huvudet av honom. En annan medlem har gjort sig skyldig 

till våld mot tjänsteman när han skallat en tjänsteman i ansiktet på väg in till arresten efter 

att ha attackerad en ordningsvakt på hotellet tidigare samma kväll.6 Dessa två dömdes 

båda till fängelse.  

 

                                                
1  Winberg, 2005 
2  Ibid 
3  www.aftonbladet.se, 050830 
4  Ibid, 051114 
5  http://allehanda.se 
6  Ibid 
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Polisen i Kramfors håller ständig kontakt med kollegorna i Stockholm där ett 30-tal 

poliser enbart arbetar med att punktmarkera och spana på FFL. Fredrik Gårdare, chefen 

för särskilda gänginsatser vid Stockholmspolisen tror att gänget kommer att fortsätta 

tillbringa tid i Kramfors och säger att de är lite som kung i baren i Kramfors tillskillnad 

från Stockholm där det finns många andra gäng. Medlemmarna verkar även uppträda mer 

hotfullt mot bland annat polisen i Kramfors, vilket inte har inträffat i Stockholm.1 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att belysa den problematik som uppstår i samband med att ett 

kriminellt nätverk etablerar sig på olika platser i vårt land. 

1.3 Frågeställningar 

• Varför ansluter sig vissa individer till kriminella nätverk som till exempel Fucked 

For Life. 

• Vilka arbetsproblem skapas hos polisen på grund av kriminella nätverk 

• Hur kan polismyndigheterna i samverkan arbeta brottsförebyggande mot 

kriminella nätverk 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till att beröra polismyndigheten i Västernorrlands län, 

Kramfors närpolisområde samt det kriminella nätverket Fucked For Life som etablerar sig 

i Kramfors kommun.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har upprättat denna rapport med hjälp av telefonintervjuer med Rune Lindström, 

kriminalunderrättelsetjänsten i Kramfors och Fredrik Gårdare och Anne Johansson  från 

enheten särskilda gänginsatser i Stockholm som arbetar med att kartlägga FFL´s 

verksamhet. Vi har även använt oss av den litteratur som berör brottsliga nätverk.  

 

2          Teorier och begreppsförklaringar 

I detta kapitel ska vi förklara de teorier som kommer att ligga till grund för att få en 

förståelse för varför vissa begår brott och varför vissa människor ansluter sig till 

                                                
1  www.svt.se, 070906 
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kriminella nätverk. 

 

När man ska undersöka gäng och nätverkskriminalitet är det viktigt att man förstår 

skillnaden mellan begreppen. Amerikansk forskning väljer oftast att använda sig av 

begreppet gäng, medan svensk forskning använder sig av nätverk vid kriminella 

grupperingar. Därför har vi valt att definiera båda begreppen. 

2.1.1 Strain 

Sociologen Merton utvecklade på 1930- talet strain teorin.1 Strain teorin baseras på att det 

i samhället finns uppsatta mål gällande exempelvis jobb och pengar. Har man som individ 

svårigheter att uppnå dessa mål kan det uppstå frustration som kan leda till en ökad 

brottsbenägenhet.  

 
Stark betoning på 
ekonomisk framgång 
    Olika metoder att hantera situationer med  
    ”Strain” av vilka vissa innebär brott 
 
  ”Strain”   
 
 
 
Vissa grupper saknar legitima   
medel att nå ekonomiskframgång 
 
 
 

Detta är vad Merton anser vara orsaken till brottsligheten. Individer som inte har medel 

att uppnå de etablerade målen i samhället gällande ekonomi och social framgång kan 

utsättas för en frustration- strain. Mertons teori omfattar individers strävan och fokusering 

på etablerade livsmål. Klyftan mellan mål och medel kan leda till strain. Detta kan öka till 

ett avvikande beteende så som brottslighet.2  

2.1.2 Differentiella associationer 

Sutherland utvecklade 1939 teorin om differentiella associationer. Han delade in 

människor i kategorierna brottsliga och icke brottsliga. Med association menas en 

förbindelse med människor som redan föredrar ett brottsligt beteende framför ett lagligt 

beteende. Individen blir alltså brottslig i sin sociala förbindelse (association) med 

brottsliga personer. Denna brottsliga socialisering sker isolerat (differentierat) från de 
                                                
1  Sarnecki, 2003 
2  Ibid 
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personer som föredrar ett lagligt beteende. Den aktiveras när personen ställs inför ett val 

mellan brottslig eller icke brottslig handling. 

 

Inlärning av brottsligt beteende består av att individen får lära sig olika tekniker att begå 

brottsliga handlingar. Även motiv och attityder och drivkrafter till brottsligheten inlärs, 

om de är fördelaktiga för ett brottsligt beteende. Individer begår brott om gärningarna är 

mer fördelaktiga än att leva ett laglydigt liv. Sutherland menar att brottsligt beteende är 

kulturellt överförbart och ett uttryck för en individs behov och värderingar.1  

2.1.3 Kontrollteorier 

I alla kontrollteorier finns en grundtanke som menar att alla individer har ett band som 

binder de till samhället, de banden är centrala och ska förhindra att brott begås.2 Personer 

som har svagare band till det konventionella samhället av olika orsaker har lättare att begå 

brott. Det kan till exempel vara att man som individ har för lite kontroll över sig själv och 

det resulterar i att man vill återta den kontrollen genom att begå olika handlingar. Man 

vill vara oberoende och behålla sin integritet, ungdomar kan genom att begå vandalism, 

inbrott, rån etc. försöka få respekt och känslan av oberoende mot vuxensamhället. Varför 

vissa individer begår brott vid ett tillfälle och inte vid andra kan bero på brist av balans 

och kontroll just vid den specifika tidpunkten. 

 

Sociala band 

Den generella ståndpunkten hos teoretikerna är att varje individ är född fri och kan fatta 

egna beslut, till exempel när det gäller att begå brott.3 

Relationer inom grupper, till vilka individen tillhör, kallas för sociala band (Hirschi). 

Frihet från dessa band ger individen möjlighet att begå handlingar som ligger i dennes 

intresse, men som strider mot de etablerade samhällsnormerna, till exempel brott. Hirschi 

särskiljer fyra element hos de sociala band som avhåller individen från att begå brottsliga 

handlingar: 

• Anknytning ( föräldrar, skola, kompisar) 

• Åtaganden ( utbildning, arbete) 

• Delaktighet ( engagemang i skola, arbete idrott) 

• Övertygelse ( Positiv attityd gentemot lagstiftning, negativ attityd till brottslighet) 

                                                
1  Sarnecki 2003 
2  Ibid, s 215 
3   Ibid,  s 217 
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De människor som tror på dessa fyra element är oftast de som avhåller sig från brottsliga 

gärningar.1 

2.1.4 Rutinaktivitetsteorin 

Torstensson och Wikström (1995) förklarar rutinaktivitetsteorin så här: 

”Om en tillräckligt brottsbenägen person kommer i kontakt med ett objekt han vill ha/ta 

och kontrollen brister, så är sannolikheten stor att han begår brottet”2 

 

Rutinaktivitetsteorin grundas på tre olika förutsättningar för att brott ska kunna begås: 

• En motiverad gärningsman 

• Ett lämpligt objekt 

• Bristande konstroll (formell eller informell) 

 

Enligt denna teori räcker det med att ett av dessa tre element saknas för att brott inte ska 

kunna äga rum. Rutinaktivitetsteorin används framförallt vid brottsförebyggande åtgärder, 

situationell brottsprevention. 

2.2 Gängbegreppet 

Det saknas en allmänt accepterad definition för begreppet ”gäng” (gang). I stället finns ett 

stort antal definitioner med delvis olika ingredienser. Oenigheten mellan forskarna 

handlar bland annat om olika egenskaper hos gängen; tidsbeständigheten, hur väl 

organiserade och sammanhållna de är, deras delaktighet i kriminalitet och så vidare.  

Gäng är en grupp individer som har någon form av symboler för gängmedlemskap, de har 

någon form av specifik kommunikation, dess beständighet är ett år eller längre, de har ett 

territorium som gänget försvarar, deras brottslighet består ofta av våld.3 

 

Gängmedlemmarnas brottslighet sker ofta med anledning av gängtillhörigheten, och att 

den är accepterad och stödd av gänget. Det finns ett klart samband mellan uppkomsten av 

gäng och de omständigheter under vilka unga människor, inte sällan ur olika etniska 

minoriteter, detta gäller de som bor i en större stad, där det finns fler invånare.4 

Gängmedlemmarna ägnar sig åt många olika typer av brott, våldsbrott spelar dock en 

central roll för gänget. Det beror på att det våld man utsätter andra gruppmedlemmar för 
                                                
1  Sarnecki, 2003 
2  Dahl, 2003 
3  Sarnecki, 2003, s 176 
4 Sarnecki, 2003 
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och det man själv blir utsatt för av medlemmar ur andra gäng fungerar som en stärkande 

faktor och ökar solidariteten inom gänget.1  

 

Utsatta ungdomar söker sig till gäng för att tillfredsställa behov som skydd, identitet, 

spänning, känsla av tillhörighet, status etc. Detta kan dels bero på att de under sin uppväxt 

tid inte har haft föräldrar som kunnat utrusta de med den sociala kompetens som är 

nödvändig för att få framgång i det etablerade samhället.2 

 

Definitionen av de amerikanska gängen som hårt strukturerade, hierarkiskt uppbyggda, 

etniskt homogena och specialiserade på viss typ av brottslighet stämmer inte överens med 

den svenska definitionen av gäng. De består oftast av ett gäng killar i fjorton till femton 

års ålder som hänger tillsammans utanför t ex. fritidsgården och i brist på annan 

sysselsättning kan de t ex. få syn på en moped, tar den, åker omkring och slänger den 

sedan i ett dike.3  

2.3 Nätverksbegreppet 

De kriminella nätverken har tre gemensamma faktorer: geografi, ålder och kön. De 

individer som begår brott kommer oftast från samma förort är gamla skolkamrater eller 

bekanta från samma gård. Ur ett stort nätverk på kanske femton till tjugo ungdomar begås 

de flesta enskilda brotten av två eller flera unga. Beroende på hur gruppen ser ut vid de 

aktuella brottstillfällena så krävs ingen tydlig ledarstruktur utan ledarskapet varierar. En 

stor del av brotten begås i den egna förorten eller i angränsande områden. Oftast är åldern 

inom nätverksgrupper mellan femton till sjutton år. För att nätverken skall leva vidare 

måste man nyrekrytera, det vill säga nya ungdomar dras in i verksamheten. Alltså kan de 

även ibland begå brott med andra än de som är i deras egen ålder. De flesta unga i dessa 

nätverk är pojkar och unga män. Brottstillfällena skapas av just tillfällena, 

ungdomsnätverken brottslighet är inte planerad eller specialiserad. Är man fortfarande 

brottsaktiv vid nitton till tjugo års ålder har man skaffat sig en fast förankring i den 

kriminella världen, vilket kan leda vidare till att de oftast söker sig till äldre och ännu mer 

brottsligt belastat umgänge.   

                                                
1  Ibid s 169 
2  Ibid, s 170 
3  Johansson, 1998 
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 2.4 Brottsprevention 

2.4.1 Definition 

Brottsprevention kan definieras som ”interventioner i mekanismer (åtgärder) som 

påverkar moralbildning och vardagslivets utformning på ett sådant sätt (1) att individers 

benägenhet att begå brott minskar, eller (2) att förekomsten av situationer som bidrar till 

individers motivation att begå brott minskar.”1 

 

Enligt Brottsförebyggande rådet är brottsprevention ett annat ord för brottsförebyggande 

arbete, vars syfte är att minska antalet brott.  Brottsprevention kan delas in i två delar – 

social brottsprevention och situationell brottsprevention. 

2.4.2 Social brottsprevention 

Social brottsprevention är ofta långsiktiga åtgärder som påverkar en persons benägenhet 

att begå brott. Arbetet riktas ofta mot barn och ungdomar genom att till exempel öka 

deras självkontroll och därmed förmågan att motstå frestelser och provokationer eller att 

stärka de sociala banden till det ”konventionella samhället.2  

2.4.3 Situationell brottsprevention 

Situationell brottsprevention är de åtgärder som minskar antalet situationer som kan 

resultera i brottslighet.  

 

Utgångspunkten för den situationella brottspreventionen är att brott är ett rationellt 

beteende. Det gäller att försöka hitta åtgärder som påverkar en potentiell brottsling att i en 

given situation låta bli att begå brott. 3 

Dessa åtgärder kan enklast förklaras i den så kallade rutinaktivitetsteorin. (se avsnitt om 

teorier) 

 

För en lyckad brottsprevention krävs både sociala och situationella åtgärder, vi behöver 

ha en teori som förklarar vilka faktorer som påverkar människan att begå brott samt förstå 

vilka faktorer som kan påverka brottsligheten.4 

                                                
1  Torstensson & Wikström, 1995, s 17 
2   www.bra.se, 071011 
3   Ibid 
4  Dahl, 2003 
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2.5 Kriminella karriärer 

”De som debuterar tidigt i brottsligt (och antisocialt) beteende tenderar at begå fler brott, 

ha längre brottskarriärer och vara överrepresenterade bland dem som begår de grövsta 

brotten.”1  

 

Brottslingar kan delas in i två grupper, kroniska brottslingar och tillfällesbrottslingar.  

För kroniska brottslingar är kriminalitet en livsstil och en del av vardagen medan 

tillfällesbrottslingar begår brott endast tillfälligt eller vid enstaka tillfällen i livet. 

Tillfällesbrottslingarna begår oftast brotten under tonårstiden och det handlar oftast om 

lindrigare brott. 

 

Ur brottspreventiv synpunkt är det viktigt att utveckla förebyggande åtgärder redan i ett 

tidigt stadium, främst för den grupp som riskerar att bli kroniska brottslingar. 

Studier har visat att utvecklingen har en benägenhet att gå från lindrigare brott till grövre 

brott. Ju längre en individ håller på med brottslighet, desto vanligare är det att individen 

begår grova brott.2 En effektiv förebyggande åtgärd är därför att tidigt avbryta en 

begynnande kriminell karriär.  

 

Torstensson och Wikström tar i sin bok upp att det finns två olika brottspreventiva 

strategier för att förebygga kriminella karriärer 

• En strategi för att hindra nyrekryteringen till livsstilar som präglas av kronisk 

brottslighet. 

• En strategi för att hantera kroniska brottslingar. 

 

Att stärka självkontrollen och därmed bidra till en utveckling av sociala band för barn och 

ungdomar som visar brottslig benägenhet är den viktigaste åtgärden för att förhindra 

nyrekryteringen till kronisk brottslighet. 

 

 

 

 

                                                
1  Ibid 
2  Torstensson & Wikström, 1995 
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3 Resultat 

I detta kapitel ska vi besvara de frågeställningar vi har i arbetet. Den första 

frågeställningen kommer främst att besvara med hjälp av teorier ur Zarneckis bok. De två 

sista frågeställningarna besvaras med hjälp av de intervjuer vi hållit med olika poliser. 

 

• Varför ansluter sig vissa individer till kriminella nätverk 

Det finns några teorier som förklarar varför vissa ansluter sig till kriminella nätverk. Den 

teori som ligger närmast är sociala band, där första punkten anknytning torde vara den 

viktigaste punkten. Saknar man bra kontakt med föräldrar, skola och vänner är det lätt att 

man söker sig till ett gäng för att få känna bekräftelse och tillhörighet. Studier kring 

varför vissa ansluter sig till kriminella nätverk har gjorts flertalet gånger i Sverige. Dessa 

har bland annat visat att likasinnade personer söker sig till varandra och bildar gäng. En 

annan anledning till att individer ansluter sig till kriminella nätverk kan enligt 

differentiella associationer vara en förbindelse mellan människor som redan föredrar ett 

brottsligt beteende framför ett lagligt beteende. Individen blir brottslig i sin sociala 

förbindelse med brottsliga personer och de lär varandra olika tekniker att begå brott. 

Motiv, attityder och drivkrafter till brottsligheten inlärs, om de är fördelaktiga för ett 

brottsligt beteende. Individer begår brott om gärningarna är mer fördelaktiga än att leva 

ett laglydigt liv.  

3.1 Intervjuer 

Dessa två frågeställningar är de som legat till grund för intervjuerna: 

• Vilka arbetsproblem som skapas hos polisen på grund av kriminella nätverk 

• Hur kan polismyndigheterna i samverkan arbeta brottsförebyggande mot 

kriminella nätverk 

 

Rune Lindström, kriminalunderrättelsetjänsten, Kramfors. 

 

Det största problemet som Kramforspolisen anses vara när det gäller Fucked for life är att 

de inte är vana vid den sortens kriminalitet/gruppering. Det blir en annorlunda kontakt för 

polisen då FFL är vana vid storstadsmiljö. Framförallt är det en resursfråga för 

kramforspolisen då det kan komma sex-åtta medlemmar ur FFL vid samma gång, kanske 

då det endast finns en patrull som arbetar ute. När problemet upptäcktes att FFL kommit 

till staden så vistades de bara till och från i Kramfors, de hade inte etablerat sig då, vilket 
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de är på väg att göra nu eftersom de har skaffat sig en bostad i kommunen, det finns några 

medlemmar ur FFL som bor i Kramfors. De poliserna anses vara farligt är att de blir 

hotade indirekt, de uttalar inte hoten men de blir hotade ändå. Det polisen känner 

framförallt är att de är farliga eftersom de har vapen. Ytterligare ett problem är att de blir 

en lokal svans som ser upp till FFL som för tillfället består att åtta-tio personer. De vill 

synas tillsammans med FFL och de tycker att det är häftigt. En annan anledning till att 

FFL vill bosätta sig i Kramfors är att de får väldigt mycket uppmärksamhet från tjejerna. 

Tjejerna tycker om att umgås med killarna från FFL då de har ett bra yttre anseende. I och 

med att FFL inte har etablerat sig riktigt ännu har polisen ingen samverkan med några 

andra myndigheter, men den frågan kommer att bli aktuell om det sker en större 

etablering, Kramforspolisen har inte ännu kontaktat någon myndighet, utan de vill först 

själva vänta och se vad FFL´s tanke är när det gäller deras ”framfart” i Kramfors.  

 

Anne Johansson, särskilda gänginsatser, Flemingsberg Stockholm 

 

Johansson säger att FFL uppträdde hotfullt mot polisen i Stockholm från början men att 

polisen hade upprättat riktlinjer som innebar att polisen inte skulle backa vid hot utan öka 

trycket och ”ligga på och störa” ännu mera. Detta har lett till att de blivit beskedliga 

gentemot polisen i Stockholm. Anne säger att det är lättare att vara polis i Stockholm än i 

Västernorrland då ”man förblir en i mängden” när man slutar sitt arbetspass, vilket inte är 

fallet i en mindre stad där de flesta personer vet vilka som är poliser. Johansson hoppas 

och tror att anledningen till att de medlemmar ur FFL som börjat etablera sig i 

Västernorrland har förflyttat sig från Stockholm på grund av att polisen har ”skrämt” bort 

dem därifrån. Polisen har arbetat mot FFL genom att använda sig av underrättelser, till 

exempel via tips att när FFL haft ”något på gång” har polisen börjat spana och stoppat de 

bilar som körs av FFL´s medlemmar, de ville störa deras verksamhet samt visa att polisen 

var på hugget. Polisen i Stockholm har arbetat mot FFL sedan ungefär år 2000. De 

innebär att de har fått mycket erfarenhet hur FFL fungerar samt arbetar. Västernorrland 

samt Stockholmspolisen har hållit ett möte angående ett eventuellt samarbete, det innebar 

att några ur den särskilda gänginsatsen skulle åka upp till Kramfors och hjälpa Kramfors 

polisen, detta inträffade aldrig då det ansågs att det inte fanns tillräckligt med resurser 

samt tid. Johansson och flera av hennes kollegor har kontakt med Kramfors polisen och 

då framförallt med Rune Lindström, kriminal underrättelse tjänsteman i Kramfors. 

Särskilda gänginsatsen arbetar tillsammans med kronofogdmyndigheten, detta samarbete 
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har uppstått på grund av medlemmarna ur FFL kör omkring i fina bilar, till exempel Audi 

A6, trots skulder, kronofogden ”tar då bilen” ifrån personen som äger den. Tidigare var 

polisen vid särskilda gänginsatsen duktiga på att upptäcka vapen och narkotika i de bilar 

som FFL´s medlemmar körde, nu har de slutat att transportera vapen och narkotika i 

bilarna, detta då polisen var duktiga på att hitta just vapen och narkotika i bilarna.  

 

Johansson berättar vidare att de medlemmar som finns i FFL har bott i samma 

bostadsområde sedan tidigare, de litar på varandra och känner varandra väl. 

 

Fredrik Gårdare, chef för särskilda gänginsatser, Stockholm  

 

Kriminella nätverk innebär en hög arbetsbelastning, hot, trakasserier och kränkningar för 

polisen. Det förekommer även ett aggressivt beteende och allvarliga hot, men som är mest 

för att skrämmas. Gårdare kan inte svara på hur många medlemmar som fuck for life har. 

Han berättar att det är svårt att definiera vilka som är medlemmar och vilka som bara 

hänger runt i kring. Det finns så kallade supportgrupper som består av en mängd olika 

individer som ser upp till de kriminella. 

 

Gårdare berättar att de har mycket kontakt med polisen i Kramfors. De samverkar med 

andra myndigheter och organisationer, framförallt brottsbekämpande myndigheter. 

Polisen utvecklas mer och mer för få ett bättre samarbete. 

 

På frågan hur man arbetar på riksnivå mot kriminella nätverk berättar Gårdare att det inte 

finns någon speciell handlingsplan just nu, men Rikspolisstyrelsen håller på att diskutera 

detta. Det är högaktuellt att hitta strategier mot kriminella nätverk, säger Gårdare. 

 

3.2 Kritisk granskning av resultatet 

På grund av sekretessen har varit svårt för oss att veta vad vi kunnat ha med i rapporten. 

De finns kriminella personer i FFL som begått grov brottslighet vilket har gjort att vi har 

fått utesluta en del information. Utan dessa intervjuer hade det varit svårt för oss att 

upprätta egna slutsatser och förslag då det inte finns så mycket litterär och elektronisk 

information att få tag i. Det har varit bra att få prata med poliser som arbetar i ett stort 

distrikt som Stockholm, och eftersom deras arbetsuppgift dagligen är att arbeta mot denna 
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typ av kriminalitet. Rapporten hade varit av tyngre vikt om fler personer hade intervjuats, 

framförallt i Kramfors. Eftersom FFL´s närvaro i Kramfors är så pass ny finns det inte 

mycket uppgifter och erfarenheter att ta del av. Att intervjuerna inte är inspelad på band 

är också något man bör beakta. 

3.3 Resultatsammanfattning 

Individer söker sig till kriminella nätverk först och främst för att de saknar sociala band. 

De saknar anknytning, någon som bryr sig som till exempel föräldrar och skollärare. 

Kriminella individer söker sig till andra likasinnade för att få bekräftelse och 

uppskattning. De lär varandra olika brottstekniker och påverkar varandra med attityder 

och drivkrafter.  

 

Arbetsproblemen som skapas på grund av kriminella nätverk är framförallt hos polisen i 

mindre städer, som till exempel Kramfors , där det uppstår resursbrist hos polisen när 

många medlemmar befinner sig samtidigt i staden. Hot och trakasserier är också ett 

problem som uppkommer i och med dessa kriminella nätverk. 

 

Samverkan med andra myndigheter fungerar lite olika beroende på vart i landet man 

jobbar. I storstäder som Stockholm där man är van vid denna sorts kriminalitet finns en 

god samverkan tillsammans med andra brottsförebyggande organisationer, medan i 

Kramfors har man inte upprättat någon samverkan ännu eftersom FFL inte har etablerat 

sig riktigt än. 
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4 Diskussion 

I denna rapport har vi försökt visa hur gäng uppstår och vilka arbetsproblem som skapas 

kring dessa.  Att FFL anses som ett gäng känns för oss självklart då de uppfyller 

kriterierna med symboler och dess beständighet. Hur FFL har bildats är ännu en 

förklaring till att de kan anses som ett gäng, unga pojkar i 15-17 års ålder som börjar med 

att stjäla en moped och därmed skaffar sig status och samhörighet med likasinnade, när de 

når nitton års ålder kommer de till ett vägval: kriminell eller icke kriminell. De som väljer 

att fortsätta sin kriminella karriär riskerar att begå grövre brott och bli kroniska 

brottslingar. Många av medlemmarna i FFL började deras kriminella karriär vid elva års 

ålder, då med lindrigare brott.  Medlemmarna i FFL har ett rykte om sig att de begår rån 

och värdetransport rån. De sysslar med grov brottslighet och ser sig själva som ett 

brödraskap, deras tatueringar talar ett tydligt språk, de anser att de är ”körda för livet”- 

FFL- Fucked For Lifes. Mertons teori om Strain som talar om frustration att inte kunna nå 

de etablerade målen som är uppsatta i dagens samhälle. Detta leder till att medlemmarna 

ur FFL begår brott och mycket grova stölder. Många unga grabbar ser tyvärr upp till 

dessa killar som lyckats uppnå de mesta som just unga grabbar drömmer om, pengar och 

fina bilar, trots att detta yttre välstånd har skett och sker med olagliga medel. 

Nyrekryteringen till FFL tror vi kan ske genom deras yttre välstånd. Varvid många börjar 

umgås och eventuellt börjar med samma sorts livsstil som FFL lever, detta är naturligtvis 

inte bra. Vi anser att teorin om differentiella associationer stämmer, individen blir 

brottslig i sin sociala förbindelse med andra brottsliga individer. De får lära sig tekniker 

att begå brott samt att de anammar sig attityder och drivkrafter till brottslighet.  

 

Varför vissa individer begår brott vid ett tillfälle och inte vid andra kan bero på brist av 

balans och kontroll just vid den specifika tidpunkten. Man vill vara oberoende och behålla 

sin integritet, individer begår grova brott som till exempel rån för att försöka få respekt 

och känslan av oberoende mot vuxensamhället. Kontrollteorin belyser vikten av att ha 

självkontroll. Har man inte denna kontroll är det lättare att begå brott. Vi tror att 

självkontroll för många av FFL ´s medlemmar är att besitta status genom att vara 

ekonomisk oberoende. Hade man använt sig av social brottsprevention och satt in 

åtgärder i ett tidigt skede för dessa ungdomar, hade man kanske kunnat stärka deras 

självkontroll och därmed undvikit kronisk brottslighet. När det gäller sitationell 

brottsprevention där meningen är att förhindra att brotts begås och skapa en ökad trygghet  

i samhället kan vi som poliser utgå ifrån rutinaktivitetsteorin och minska den bristande 
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kontrollen (avsaknad av kapabla väktare) genom att kartlägga deras verksamhet och visa 

oss där vi vet att de uppehåller sig. På så sätt eliminerar vi en av de tre förutsättningar 

som krävs för att brott ska begås. För en lyckad brottsprevention krävs både social och 

situationell brottsprevention och dessa tillsammans kan hindra människor från att bli 

kriminella samt hindra kriminella människor att söka sig till andra kriminella och bilda 

gäng. 

 

Hur ska man då få bukt med FFL i Kramfors? 

FFL är som starkast etablerad i Stockholms förort. Att de börjar vistas alltmer i Kramfors 

ställer till problem för polisen, dels är de inte vana med deras typ av brottslighet, sen blir 

det naturligtvis besvärligt när de indirekt och direkt hotar den lilla polisstyrkan som finns 

i Kramfors. I en liten stad som Kramfors där alla känner alla och det är svårt att förbli 

anonym känns det ännu allvarligare med deras hot mot enskilda polismän.   

 

Medlemmarna i FFL har redan börjat få lokala anhängare, de tycker att det är häftigt och 

coolt att ses tillsammans med dessa grabbar. De har lätt att få tjejer och har skaffat sig ett 

bra anseende bland vissa ungdomar som befinner sig i Kramfors, snygga snabba bilar och 

mycket pengar gör att de skapar sig status. Vi anser att detta kan bli ytterligare ett 

problem för polisen, de lokala anhängarna ser bara de yttre attributen och förstår inte 

FFL´s innebörd. Detta tror vi kan resultera att de väljer att etablera sig och stanna kvar i 

Kramfors. De blir mer uppmärksammade i en mindre stad och vi tror att på sikt kanske de 

väljer att börja etablera sig runt om i andra städer i länet. Det blir en ond cirkel för polisen 

när de skaffar sig alltfler anhängare, högre status och ett häftigt rykte samtidigt som det 

blir en god cirkel för FFL då de får fler anhängare och det blir lättare att rota sig.  Därför 

anser vi att det är viktigt och högst aktuellt att Rikspolisstyrelsen tar tag i problemet och 

ökar resurser och tid till Kramfors så att man kan motverka och helt få bort FFL´s 

verksamhet.  

 

Samarbetet mellan polisen i Kramfors och i Stockholm är väldigt viktigt i detta 

sammanhang för att kunna få kontroll på gänget och för att kartlägga deras verksamhet 

och medlemmar. 
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4.1 Slutsatser och förslag 

De slutsatser vi kommit fram till är att man på ett tidigt stadium måste sätta in insatser för 

ungdomar som visar ett kriminellt beteende och som riskerar att bli kroniskt kriminella. 

Insatser med syfte att stärka deras sociala band och självkontroll. Ungdomarna behöver ha 

en god förebild, känna att de har någon som bryr sig och någon de kan lita på. Dessa 

insatser skulle kunna innebära en kontaktperson inom polisen eller socialtjänsten, kanske 

i än mer utsträckning än vad som finns idag. Det skulle också kunna vara någon annan 

lämplig kontaktperson som fått en kortare form av utbildning av polis och socialtjänst. Att 

sätta in insatser på i ett tidigt skede och förhindra så kallade kriminella karriärer är en 

brottsförebyggande åtgärd som kan ge resultat på sikt. 

 

För att motarbeta FFL i Kramfors krävs som nämnts i rapporten, mer tid och resurser. Det 

kan vara svårt att som ensam patrull i Kramfors synas och störa gängets verksamhet. 

Anne Johansson nämnde i sin intervju att det varit på tal om ett samarbete med att det 

saknas just tid och resurser. Ett förslag är att sätta ihop någon form av beredskapsgrupp 

bestående av poliser, som åker till Kramfors när FFL vistas där, just för kunna synas och 

visa att polisen inte backar tillbaka.   

 

För att arbeta mot problem med kriminella nätverk är en rikstäckande plan något som 

börjar bli allt mer aktuellt, särskilt när gängen hela tiden ökar i antal. Denna plan skulle 

kunna utvecklas av Rikspolisstyrelsen, tillsammans med enheten särskilda gänginsatser, 

poliser från olika myndigheter samt andra brottsbekämpande organisationer. Planen ska 

till exempel innehålla hur man går till väga vid en etablering av ett gäng i en småstad, hur 

man ett effektivt sätt arbetar mot dessa och hur resurser ska fördelas. Även om samverkan 

fungerar ganska bra enligt intervjupersonerna, så kan den alltid bli bättre.  
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