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Abstract 

The objective of this thesis was to research and gain knowledge about people involved in 

organized crime in Sweden. By conducting interviews we were able to analyze what factors 

played a role in an individual's choice to become a member of a criminal gang, as well as to 

gain an overall picture of these people. The qualitative research was carried out in three 

different cities in Sweden. Three people, aged between 30 and 60, who are currently members 

of a gang, were interviewed. In these interviews they shared their life stories in terms of 

childhood, youth, gang involvement as well as their hopes for the future. 

The results were then further analyzed to explore any similarities and differences among the 

participating individuals. Furthermore, these results were then compared with previous 

research on the topic, as well as different theories. We were  able to conclude several common 

trends in the experiences of the interviewed people despite all of them being unique. Among 

other findings, we could see that theories regarding risk factors for criminal development 

were mostly coherent with that of the interviewees. Risk factors can be segregated into the 

individual level, family level, peer level, school level and community level. Research on risk 

factors were shown to match the interviewees' life stories quite well. Some of the common 

factors were that two of the people who were interviewed came from broken family 

relationships, all three described themselves as drawn to peer groups seeking excitement, and 

all three said that their time at school was characterized by violence. All the people 

interviewed are active members of a gang because it "suited their needs. They all noted, 

however, that a disadvantage of this lifestyle is that it comes with a lot of stress, especially the 

fight against the judiciary. It was clear to all three people that they find it difficult to obey the 

law and that it would be difficult to leave the criminal underworld completely. This means 

that chronic criminality, as well as other behavior, is the result of habits that are 

fundamentally difficult to break. 
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Förord 

Denna uppsats är en kandidatuppsats skriven vid Umeå universitet under höstterminen 2013. 

Det har varit en intressant och lärorik tid och vi kan med säkerhet säga att vår kunskap om 

människorna inom den kriminella livsstilen fördjupats, i synnerhet organiserad brottslighet. 

Att få en inblick hur deras vardag ser ut ger oss också idéer hur vi kan hjälpa denna grupp. 

Dessa kunskaper kommer förhoppningsvis vara användbara i vår framtida profession som 

socionomer. Vi vill uttrycka vår tacksamhet till de personer som ställt upp på intervjuer och 

låtit oss ta del av deras livsberättelser. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare som 

funnits som stöd genom arbetets gång. 

 

 

 

Umeå 2013-12-04 

Daisy Omodho och Niklas Andersson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehåll 
1. Inledning och bakgrund ................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 1 

1.2 Precisering av begrepp .................................................................................................................. 1 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................................ 2 

2. Kunskapsöversikt ............................................................................................................................. 2 

3. Kvalitativ metod .............................................................................................................................. 5 

3.1 Narrativ metod .............................................................................................................................. 6 

3.2 Urval .............................................................................................................................................. 6 

3.3 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................... 7 

3.4 Samarbete ..................................................................................................................................... 8 

3.5 Tillförlitlighet och generaliserbarhet ............................................................................................. 8 

4. Etiska ställningstaganden ................................................................................................................ 9 

4.1 Forskarens ansvar ........................................................................................................................ 10 

4.2 Etik och moral .............................................................................................................................. 10 

4.3 Forskningsetiska principer ........................................................................................................... 10 

4.4 Att undersöka detta fält .............................................................................................................. 11 

5. Resultat .......................................................................................................................................... 12 

Intervjuperson 1. ............................................................................................................................... 12 

Intervjuperson 2 ................................................................................................................................ 13 

Intervjuperson 3 ................................................................................................................................ 15 

Likheter och skillnader mellan intervjupersonerna .......................................................................... 17 

6. Diskussion och analys .................................................................................................................... 18 

Uppväxt ............................................................................................................................................. 18 

Att vara i gäng.................................................................................................................................... 20 

7. Slutsats .......................................................................................................................................... 21 

Referenslista .......................................................................................................................................... 23 

Bilaga 1 .................................................................................................................................................. 25 

Bilaga 2 .................................................................................................................................................. 26 

Bilaga 3 .................................................................................................................................................. 27 

Bilaga 4 .................................................................................................................................................. 28 

 

 



1 

 

1. Inledning och bakgrund 

Kriminella gäng, är ett begrepp som vi ofta förknippar med det amerikanska samhället och där 

finns massor av studier kring fenomenet (Roxell, 2002). I Sverige är organiserad brottslighet 

en relativ ny företeelse och de senaste åren har intresset för fenomenet ökat för allmänheten 

(Korsell, Skinnari & Vesterhav, 2009). Historier kring kriminella gäng och dess medlemmar i 

Sverige är omtalat i domslut, tidningar, böcker, filmer och dokumentärer. Detta har skapat de 

bilder vi har av organiserad brottslighet.   
 
Från medias håll sprids budskap om gänglivet från filmer och musik. I filmer ges ofta en bild 

av organiserad brottslighet som glamoröst, fylld av kvinnor, pengar och lyxliv. Denna 

glamouriserade bild är ofta långt ifrån verkligheten.  Hur ser vardagen egentligen ut för dessa 

människor? Inom musikgenrén Hiphop finns det många artister som rappar om 

gängkriminalitet. Det handlar ofta om hur tufft livet varit, vidare är temat ofta om hur 

framgången i musikbranschen gjorde att de lämnade fattigdom och kriminalitet. De 

människor som är aktiva inom gäng är vi i denna uppsats nyfikna på, vad skulle de vilja säga 

om de fick sin röst hörd? 
 
I Sverige finns det inte några större gäng studier, mycket fokus har istället handlat om 

ungdomsbrottslighet (Sarnecki, 2010). Eftersom det finns en kunskapsbrist väcktes nyfikenhet 

inom fenomenet gängkriminalitet. Dessutom är vi forskare intresserade i ämnet kriminologi. 

Allt detta skapade intresset att undersöka och förstå personer involverade inom organiserad 

brottslighet i Sverige. 
  
Under vår socionomutbildning har vi under programmets gång närmat oss olika områden. 

Exempelvis äldre, ungdomar, barn och missbrukare. Det har varit relativt få gånger vi närmat 

oss målgruppen kriminella och i synnerhet kriminella inom gäng. För oss är det viktigt att 

börja reflektera om målgruppen kriminella. Hur var deras uppväxt?  Hur hamnar man i den 

kriminella livsstilen? Genom att börja reflektera på detta sätt som blivande socionomer kan 

detta hjälpa oss att utforma preventiva insatser till att utveckla kriminalitet. Samt reflektera 

över möjliga sätt att rehabilitera kriminella till samhället. 
  
Genom att använda oss av narrativ analys kan vi få en bild av deras livsberättelser, narrativ 

metod har fokus på vad själva minns och berättar (Bryman, 2011). På detta sätt kan vi få 

kunskap om personerna inom organiserad brottslighet.  

1.1 Syfte och frågeställningar              

Syftet är att få kunskap om personer inom organiserad brottslighet. Frågeställningarna som 

skall besvaras är 
 
Hur ser deras liv ut? 
Varför söker man sig till gäng?  

1.2 Precisering av begrepp 

Organiserad brottslighet kan skiljas på två olika sätt. Ad-hoc grupperingar är tillfälliga 

grupper som sätts ihop för en stöt eller för narkotikahandel. De håller låg profil i syfte i att 

undkomma brottsbekämpande myndigheter. Medan broderskapen är synliga gäng med namn 

och ofta symboler, som Mc-gängen och andra gäng som exempelvis Original Gangsters (SOU 

2000:88). I denna uppsats undersöker vi medlemmar inom broderskapen. Vidare används 

begreppen organiserad brottslighet och gäng för att beskriva samma företeelse. I själva verket 
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är gängbegreppet ganska odefinierat och oprecist. Även i den vetenskapliga världen 

förekommer ett antal definitioner med olika innebörd (Roxell, 2002). För att vidare förtydliga 

handlar inte begreppen om ungdomsgäng i denna uppsats. 

1.3 Avgränsningar 

Studien begränsas till män i åldrarna 30-60 år som aktivt tillhör ett gäng i Sverige. Eftersom 

fenomenet organiserad brottslighet är relativt nytt i Sverige och att det oftast förknippas till 

det amerikanska samhället, har vi i denna uppsats valt att inte se över studier därifrån i vår 

kunskapsöversikt. Eftersom samhällena är så olika och att vi utgår från att de amerikanska 

gängen skiljer sig från de svenska gängen. Vi har heller inte valt att utforska studier om 

ungdomsgäng i denna uppsats, då det inte är relevant eftersom vi vill undersöka personer med 

en längre erfarenhet inom organiserad brottslighet.   

2. Kunskapsöversikt 

Det finns inget entydigt svar på varför vissa ungdomar begår brott och varför vissa av dem 

utvecklar en kriminell livsstil, däremot vet man att utifrån forskning alltmer om att det finns 

ett antal riskfaktorer som indikerar ökad risk för kriminalitet och normbrytande beteende. Lite 

förenklat kan man säga att det handlar om individens egna egenskaper, samt på faktorer i 

familjen och miljön. Riskfaktorer är sådana som bedöms öka sannolikheten av att problem 

uppstår. Skyddsfaktorer är sådana som motverkar effekten av en riskfaktor så att 

sannolikheten minskar för att ett problem ska uppstå (Kiernan, 2009). 
 
Vid tidiga riskfaktorer för en kriminell utveckling sätter man fokus på en riskfaktor i taget. En 

isolerad riskfaktor innebär sällan någon uppenbar risk för fortgående kriminalitet, medan flera 

samverkande riskfaktorer påtagligt ökar risken för att utveckla en kriminell livsstil. (Kiernan, 

2009). Risk- och skyddsfaktorer kan delas upp i olika nivåer, så som individnivå, familjenivå, 

kamratnivå, skolnivå, samt samhällsrelaterad nivå. Det handlar om ett kontinuerligt samspel 

mellan de biologiska, psykologiska och sociala tingen som gör att individen formas och 

utvecklas, om någon av dessa ting brister kan risken öka för att utveckla en kriminalitet 

livsstil (Brå, 2009). 

 
Vad det gäller riskfaktorer på den individuella nivån handlar det om biologiska markörer 

såsom låg MAO- aktivitet (Brå, 2009). Låg MAO aktivitet handlar om den neurologiska 

aktiviteten i hjärnan, detta kan göra att individen har spänningssökande beteende, är impulsiv 

samt aggressiv (Monoamoinoxidas, u.å.). Kön är också en riskfaktor i sig, fler pojkar än 

flickor är i riskzonen för kriminalitet. (Kiernan, 2009). Tidig debut av alkohol och narkotika 

ökar risken för kriminalitet. Ytterliga risker är även uppmärksamhetssökande beteende, 

koncentrationssvårigheter, kognitiva begränsningar i tal och att tolka signaler. Även 

emotionella utslag så som svårigheter att knyta an eller ge/ha förtroende. Vidare är 

arbetslöshet och social utslagning riskfaktorer (Kiernan, 2009). Även separationer från 

familjemedlemmar kan ge utslag (Brå 2003). 

 
Enligt Brå (2003) handlar familjenivån om familjestrukturer, familjerelationer och hur 

föräldrar är som förebild för barnen. Barn till ensamstående och unga föräldrar löper större 

risk till att utveckla kriminalitet. Direkta riskfaktorer som skapas av föräldrar är fysisk 

misshandel, försummelse samt föräldrar som bråkar mycket. Vidare risker är föräldrar som 

har en positiv inställning till våld, missbrukar, är psykiskt sjuka samt har stränga och 

tvingande uppfostringsmetoder. Ifall barnets syskon begår kriminella handlingar anses detta 

också vara en risk (Brå, 2003). Ytterligare risker är föräldrar som har en stressad livssituation, 

då detta kan påverka deras tillsyn av barnen. Likaså en bristande problemlösningsförmåga hos 
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föräldrar, ett lågt föräldraengagemang samt ett svagt emotionellt band mellan barnen och 

föräldrarna (Brå, 2003). 
 
Vidare följer kamratnivån där det kan finnas en sanning i uttrycket ”man blir som man 

umgås”. Brå, (2003) menar att kamrater som uppmuntrar och accepterar kriminalitet utgör en 

risk. Eftersom kamrater som uppmuntrar kriminalitet kan göra att ungdomar söker sig till 

gäng. Att vara i ett gäng utgör också en stor risk för att utveckla en långvarig kriminalitet.  
 
Vad det gäller riskfaktorer på skolnivå handlar det om barns bristande skolframgång, låga 

studieambitioner samt en bristande skoltrivsel. Ytterligare risker är skolklasser som är stökiga, 

eller om det fattas struktur som motiverar sociala och akademiska möjligheter i skolan (Brå, 

2003). Samt till sist samhällsrelaterad nivå där riskfaktorer så som områden med fattigdom. 

Områden där medborgare har låg ekonomisk status och är lågt samhällsengagerade. Vidare 

riskfaktorer är områden med hög arbetslöshet, kriminalitet samt där droger och vapen är 

lättillgängligt (Brå, 2003). 
 
Vad det gäller skyddsfaktorer för kriminell utveckling är den första och främsta insatsen att 

känna till riskfaktorerna för att kunna förebygga kriminalitet. Det finns dock mindre forskning 

om skyddsfaktorer än riskfaktorer för att utveckla kriminalitet. Forster & Sundell (2005) 

hävdar att det inte finns en enhetlig definition på begreppet skyddsfaktorer. Riskfaktorer och 

skyddsfaktorer utgör ändpunkter på ett kontinuum, till exempel att dålig anknytning till skolan 

är en riskfaktor och god anknytning en skyddsfaktor. En medelmåttig anknytning blir då 

varken risk- eller skydd.  
 
Torstensson- Levander (2013) menar att enbart sociala förhållanden och processer inte kan 

förklara vad som påverkar individer att begå brott. Kunskap om sociala förhållanden (t.ex. i 

bostadsområden) det kan däremot hjälpa oss att förstå varför individer utvecklas olika (varför 

vissa utvecklar kronisk kriminalitet och andra inte), varför olika individer kommer att röra sig 

i olika miljöer och på så vis komma att utsättas för varierande grad av frestelser och 

provokationer (brottstillfällen). En utgångspunkt är att människor är regelstyrda, både när det 

kommer till överlagda och till vanemässiga handlingar. Överlagda handlingar är ett resultat av 

ett medvetet övervägande där individen reflekterar över sin moraliska uppfattning om ett 

beteende och väljer aktivt mellan flera handlingsalternativ. Dels måste möjlighet ges, dels 

måste handlingen/brottet kalkyleras som värd besväret. Inte ens den kroniskt kriminella begår 

brott varje gång han eller hon har möjlighet. Vanemässigt agerande innebär att personen 
automatiskt tillämpar inlärda regler för hur man beter sig i olika sammanhang (Torstensson- 

Levander, 2013). 
 
Ur ett behavioristiskt perspektiv kan utvecklingen av kriminella värderingar förstås av 

klassisk inlärning. B. F Skinner var en psykolog som menar att all inlärning var ett resultat 

från operant betingning, dvs. operant betingning innebär att beteenden kan förstärkas eller 

släckas ut och att det sker beroende på konsekvenser av beteendet. Ur ett behavioristiskt 

perspektiv kan man förstå olika beteenden som en följd av associativ inlärning, där 

en organism lär sig att koppla ihop ett stimulus med ett annat genom positiv förstärkning 

(Kåver, 2006).  
 
Beteende: 

Respons inträffar, exempelvis (kränkning från en annan person)  

↓ 
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Konsekvens:  

Ett stimuli presenteras (Våld utlöses från den som känner sig kränkt). 

↓ 

Resultat:  

Responserna ökar (Den som var kränkt får kontroll över situationen). 

 

Kåver (2006) menar att kriminella och självdestruktiva värderingar såsom våld och 

droganvändning kan förstås på detta sätt. Problemet med det till synes självdestruktiva 

beteendet är att det fungerar oerhört konstruktivt för personen i fråga, som slipper obehaget 

för stunden, trots att det är destruktivt på längre sikt. Personen känner sig lugn i stunden, får 

vad han vill ha och slipper obehag, vilket gör att personen fortsätter med denna strategi.  

Individer har olika roller beroende på sin omgivning och miljö. Rollteorin menar på att dessa 

roller utvecklas av vanor och attityder som formas redan från födseln. Det uppstår 

förväntningar på oss från gruppens anhängare och varje individ i gruppen har en egen position 

som till exempel pappa eller ordförande (Trost & Levin, 2004). Med roller hör strukturella 

krav som innefattar normer, förväntningar, tabu och ansvar i en social position som ligger 

utanför individens kontroll. Rollbegreppet kan även definieras som de uppfattningar en grupp 

har om en social position och vad den innebär (Trost & Levin, 2004). 

Laub & Sampson (1993) försöker besvara hur varaktig kriminalitet utvecklas. Brottslighet är 

enligt dem ett resultat av försvagad informell kontroll, dvs. den icke-organiserade kontroll vi 

själva utövar i egenskap av föräldrar, lärare, kamrater eller grannar. Föräldratillsynen brister, 

skolans tillsyn brister, osv. Ett varaktigt avvikande beteende (och brottslighet) ses som en 

konsekvens av avvikande beteende tidigare i livet. Familjen, skolan och kamratgrupperna 

uttryckta som sociala band och sociala nätvärk är de dominerande ”kontrollörerna” under 

uppväxten. Styrkan i den sociala kontrollen tenderar att variera med den sociala miljön och 

kanske i synnerhet mellan olika bostadsområden. Ju svagare social sammanhållning och 

sociala nätverk (kollektiv förmåga), desto sämre är områdets förmåga att utöva social 

kontroll. 

Narkotika är för många brottslingar en del av vardagen. Förhållandet mellan droger och 

kriminalitet är dock teoretiskt komplicerat. I jämförelse med befolkningen i allmänhet 

förekommer narkotikamissbruk oftare hos brottslingar och missbrukare med problem befinns 

ofta vara brottslingar. Sambandet mellan narkotika och brottslighet är emellertid varken linjärt 

eller enkelt. Det finns inte heller något generellt samband; många återfallsförbrytare använder 

inte narkotika och många beroende narkotikamissbrukare begår inga brott, förutom annat än 

narkotikaanvändning, då detta är kriminaliserat. Vidare kan det vara så att för 

karriärbrottslingar kan narkotika ingå i en avvikande livsstil, där man visar att man har pengar 

och status om man spenderar pengar på narkotika (Carpentier, 2007). 

På Brottsförebyggande rådet skiljer man på två typer av grov organiserad brottslighet, ad-hoc 

grupperingar och broderskapen. Indelningen är ett sätt att göra den organiserade brottsligheten 

mer begriplig. Det finns nämligen ett hundratal olika definitioner av begreppet ”organiserad 

brottslighet” som varierar beroende på vilken kontext och i vilket syfte de används i (SOU, 

2000:88). Ad-hoc grupperingar är tillfälliga grupper som sätts ihop för en stöt eller för 

narkotikahandel. De håller låg profil i syfte att undkomma brottsbekämpande myndigheter. 

Medan broderskapen är synliga gäng med namn och ofta symboler, som Mc-gängen och 

andra gäng som exempelvis Original Gangsters. Medlemskapet ger en identitet och fungerar 
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som ett varumärke, vilket underlättar att bedriva brottslig verksamhet i form av t.ex. hot och 

utpressning och gör det lättare att hitta brottspartners. Men även om broderskapen syns mer så 

är de mycket mindre vanliga (Brå, u.å.).  

Uppkomsten av de kriminella gängen är ett relativt nytt fenomen. Under 1990-talet startades 

ett gängkrig mellan Hells Angels och Bandidos. I nordiska medier talades det om de stora 

nordiska MC-krigen där skottlossningar och sprängningar gjordes (Wierup & Larsson, 2007). 

Uppkomsten av de kriminella gängen, ritade om kartan i den kriminella miljön och 

organiserad brottslighet blev därmed mycket synligare. En vanlig missuppfattning är att 

medlemmarna i broderskapen är eniga och utför endast brotten med sitt gäng. Men sanningen 

är att de utför många brott med personer som är utanför sitt gäng. Det är inte ovanligt att de 

utför brott med ad-hoc grupper (Korsell, Skinnari, Vesterhav, 2009). 

En anledning till att polisen satsat allt hårdare tag mot organiserad brottslighet är de höga 

samhällskostnaderna en gängmedlem medför. En analys som nationalekonomer gjort visar att 

en gängmedlem kostar samhället i snitt 23 miljoner kronor på 15 år i gängliv (Rolfer & 

Zenou, 2012). Samtidigt finns det andra som hävdar att polisen satsar för mycket resurser mot 

broderskapen. Kriminalprofessor Leif GW menar att insatserna är kostsamma och resulterar i 

förhållandevis få domar (Sundevall, 3 april 2012). Han menar att resurser istället borde satsas 

mot vanlig kriminalitet såsom rån, våldtäkter och misshandel istället mot organiserade 

grupperingar. Han hävdar att deras samhällsfientlighet är överdriven och att det grova våldet 

som de utsätter andra för handlar nästan uteslutande mot personer inom samma bakgrund och 

inom slutna kretsar (Sundevall, 3 april 2012). 

3. Kvalitativ metod 

Syftet med uppsatsen är att försöka fånga gängmedlemmars perspektiv på sitt liv. Vi har 

fokuserat på individernas berättelser av sina livsprocesser för att förstå deras syn på livet. Det 

vi vill utforska är individuella handlingsmönster för att förstå deras sätt att tänka. För att 

kunna göra detta är det viktigt att vi kommer så nära informanternas uttalanden som möjligt. 

Detta kallas inifrån perspektiv och kan liknas vid ett induktivt förhållningssätt (Patel & 

Davidsson, 2003). Det kan vara viktigt för forskaren att vara förberedd inom området. 

Forskaren kan exempelvis förbereda sig genom att läsa tidigare forskning inom området som 

är aktuella för studien (Patel & Davidsson, 2003). 

Uppsatsen genomfördes genom ett hermeneutiskt förhållningssätt, där syftet är att skapa 

förståelse över sociala handlingar (Bryman, 2011). Med denna ansats finns en förståelse om 

att forskarens subjektiva roll tas hänsyn till. Detta förhållningssätt kan beskrivas som en 

tolkning med empati eller medkänsla (Patel & Davidsson, 2003). Forskarnas närvaro är något 

som vi reflekterat mycket kring. Vår närvaro genomsyrar alla stadier av forskningsprocessen 

genom de val och ställningstaganden som görs. Allt från vilka deltagare som utses, till vilka 

frågor som ställs, hur problem formuleras, samt hur analys genomförs och hur respondenterna 

slutligen representeras i en skriven text är frågor som reflexivt bör belysas. Detta 

förhållningssätt kan minska risken för att producera förvrängda redogörelser för den sociala 

värld man studerar, detta kan i sin tur anta öka trovärdigheten för de resultat som produceras 

(Finlay, 2003) 

Bryman (2011) menar att inom den kvalitativa forskningen utgår man från ord, meningar och 

hur individen uppfattar sin sociala situation. Syftet med kvalitativ forskning kan därmed 

beskrivas som att upptäcka och identifiera egenskaper hos något, som exempelvis personernas 

livsvärld, detta medför att det inte går att avgöra i förväg det ”sanna” svaret (Patel & 

Davidsson, 2003). Forskningsstrategin i kvalitativ forskning lägger tonvikten på ord och inte 
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på kvantifiering vid insamling och analys av data. Förhållningssättet i sammanhanget beskrivs 

som induktivt, tolkande och konstruktionistiskt (Bryman, 1997). Villkoret för kvalitativ 

forskning är att vilja förklara aktörens tolkning av den sociala verkligheten. Kravet att förhålla 

sig empatiskt och se världen genom aktörernas ögon kan i vissa fall medföra problem. 

Bryman (1997) nämner exempelvis där svårigheter funnits att studera som religiösa sekter och 

nazister, gäller det att förhålla sig empatisk utan att vara sympatisk. Ett annat problem är att 

forskarens föreställningsvärld kan påverka tolkningen (Bryman, 1997).  

Vid den kvalitativa bearbetningen är det viktigt att finna en balans mellan citat och egna 

kommentarer och tolkningar. För många citat och en knapp text med kommentarer gör att 

texten blir tråkig och mycket av analysen lämnas till läsaren. När det är för få citat och den 

färdiga analysen överväger, innebär det att läsaren utlämnad åt en färdig tolkning och läsaren 

kan inte bedöma studiens trovärdighet (Patel & Davidsson, 2003). Vid kvalitativa intervjuer 

är det viktigt att både intervjuaren och intervjupersoner är skapare av samtalet. Det är viktigt 

för intervjuaren att göra noggranna förberedelser och kritiskt granska sin intervjuguide 

gällande mängd och frågor (Patel & Davidsson, 2003).  

3.1 Narrativ metod 

Narrativ metod har fokus på personers livsberättelser som de själva minns och berättar 

(Bryman, 2011). Det finns ingen precis definitionen av hur narrativ metod skall analyseras. 

De finns de som menar att narrativa berättelser är en historia med en klar början och slut. Men 

problemet är att intervjuer sällan är så klart bundna, det kan vara komplext att skapa en 

berättelse med en kronologisk ordning (Kohler-Reissman, 2002). Vi kommer alltså försöka 

skapa förståelse kring respondenternas liv genom att analysera Hur saker sägs? – Hur 

framhåller personen sig? Av de intervjuer som genomförts har vi genom narrativ analys 

skapat en sammanhängande historia. När en intervju behandlas som en berättelse öppnas 

tolkningsmöjligheter avseende tidsstruktur, sociala struktur och historia där vi utvecklar 

meningsstruktur (Kvale, 1997). Narrativ analys har som mål att utreda historian själv, syftet är 

att skapa ordning från händelser i respondenternas metodologiska tillvägagångssätt som är att 

utvärdera berättelsen från respondenten, de lingvistiska och kulturella resurser som det bygger 

på. Narrativ analys är inte bara begränsad till hur språket används, här frågar forskaren varför 

är berättelsen berättad på detta sätt? (Kvale, 1997). 

När vi talar om våra liv händer det att vi ljuger, överdriver, och missuppfattar saker. Dock är 

dessa avslöjande sanningar. Inte om hur det faktiskt var, utan sanningen av vår upplevelse. Vi 

kan bara förstå genom tolkning och noggrann observation av kontexten som skapar deras 

minne (Kvale, 1997).  Social klass och kulturell bakgrund påverkar dessutom och kan skapa 

missförstånd i tolkningen (Kohler-Reissman, 2002). Under studiens gång har vi haft detta i 

beaktande, eftersom intervjupersonerna många gånger använde sig av slangord. När detta har 

skett har vi valt att presentera det i resultaten som citat. När slangorden har varit för krångliga 

att tolka har vi uteslutit det från resultatet.  

3.2 Urval  

När det kommer till att studera medlemmar i gäng är det i praktiken omöjligt att utföra ett 

sannolikhetsurval eftersom det inte är möjligt att nå alla i populationen. Det gick helt enkelt 

inte att utföra ett sannolikhetsurval då man i detta fall inte vet hur stor populationen i 

vekligheten är, samt att antalet av populationen varieras från olika tidpunkter. Urvalet för 

denna studie blev därmed ett så kallat snöbollsurval, som är en form av ett icke-

sannolikhetsurval (Bryman, 2011).  Forskaren kommer först i kontakt med ett mindre antal 
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människor som är relevanta för undersökningen och använder dessa för att vidare komma i 

kontakt med fler intervjupersoner. Ett snöbollsurval kan åstadkomma intressant data men är i 

regel väldigt svår att generalisera eftersom urvalet inte är randomiserat från ett slumpmässigt 

urval (Bryman, 2011).  

Bryman (2011) menar att fördelen med snöbollsurval är att sannolikheten är hög att 

intervjuerna faktiskt blir av, och att svarsfrekvensen är hög. Detta var dock inte fallet i denna 

studie. I denna studie kom vi i kontakt med en person som hade gängtillhörlighet, som i sin 

tur presenterade flera personer som passade syftet. Flera var till en början villiga att ställa upp, 

men intervjupersonerna var svåra att komma i kontakt med. De ändrade både dag och tid ett 

flertal gånger för när intervjun skulle äga rum, dessutom avböjde sig några av personerna 

strax innan intervjun. Men vi fick ändå tag i tre personer som var villiga att ställa upp på 

intervju.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Att bestämma antalet intervjupersoner var svårt, det finns inte något direkt facit på hur många 

som behövs för att få en så bra studie som möjligt. Vi ansåg att två intervjupersoner vara för 

lite eftersom det finns en risk att man jämför dessa med varandra, och därmed kan resultatet 

bli enformigt. Därför ansågs tre intervjupersoner rimligt och genomförbart. För att få tillgång 

till intervjupersonerna krävdes det att forskaren reste till platserna där intervjupersonerna 

befann sig, totalt besöktes tre olika städer. Innan intervjuerna ägde rum var det viktigt med 

kontinuerlig telefonkontakt med den personliga kontakten, som förmedlade informationen till 

möjliga respondenter. Den information som gavs var insyn i undersökningen, så som 

tillvägagångssätt, syfte, datum och tid för intervjuerna. Vi tydliggjorde att man inte på något 

sätt skulle kunna identifiera dem samt det gäng de tillhör.  

På grund av ekonomiska skäl åkte endast en av oss för att utföra intervjuerna. Innan 

intervjuerna ägde rum, gavs både muntlig och skriftlig information (bilaga 1) om studien samt 

en tydlig förklaring om de fyra etiska kraven; Informationskravet, konfidentialitetkravet, 

nyttjandekravet samt samtyckeskravet (se senare i 4.3 Forskningsetiska principer för 

beskrivning). Ett intyg om samtycke skrevs även på, om att intervjun var frivillig och att 

intervjupersonerna när som helst kunde avbryta intervjun (se Bilaga 2). Patel & Davidsson 

(2006) menar att det är viktigt att atmosfären är så bekväm som möjligt för intervjupersonen 

när denne ska tala om sin livsberättelse. Därmed fick intervjupersonerna bestämma den plats 

där intervjuerna skulle äga rum.  
 
Att få intervjupersonerna att lita på forskaren var en stor utmaning. Detta eftersom individerna 

inte var bekanta med forskaren, samt att intervjupersonerna var osäkra över vad materialet 

skulle användas till. För att skapa ett gott intryck bjöds det på fika, det var viktigt för 

intervjuaren att skapa tillit genom att berätta vilka vi är och studiens syfte före intervjuns 

genomförande. Framförallt betonades att detta var deras chans att få sin röst hörd.  
Det är svårt att vara en duktig intervjuare när man är oerfaren. Det förekom vissa ledande 

frågor som kan ha påverkat deltagarens svar. Därför presenteras vid resultatdelen endast de 

svar som så lite som möjligt påverkats av forskaren. Intervjuerna spelades in på bandspelare. 

Patel & Davidsson (2006) menar, att fördelarna med bandspelare är att intervjupersonernas 

svar registreras exakt. Två av intervjupersonerna var skeptiska till detta men efter att 

forskaren förklarat att det är viktigt att svaret registreras exakt blev de positiva till 

användningen av bandspelare. Nackdelarna med att använda sig av bandspelare är att det är 

resurskrävande eftersom det tar lång tid att transkribera, användandet av bandspelare kan 
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påverka svaren man får dvs. närvaron av bandspelaren kan göra så att intervjupersonen vill 

uppfattas som logisk och förnuftig samt att spontaniteten blir mindre (Patel & Davidsson, 

2006). 
 
Innan intervjun genomfördes utformades en intervjuguide med frågor som var uppdelade i 

Inledning, dåtid, nutid och framtid. Intervjun utfördes sedan med stor flexibilitet och det fanns 

möjlighet till följdfrågor. Intervjun hamnade tidvis utanför syftet, för att skapa en förståelse av 

materialet delade vi in materialet i vissa teman. De huvudsakliga temana var barndom, 

ungdom, vardag, värderingar, att vara i gäng, samt framtid. Detta underlättade sedan när 

resultatet skulle framställas. Varje person presenterades utifrån deras barndom och framåt. 

Det viktigaste var att presentera det relevanta utifrån syftets frågeställningar; Hur ser deras liv 

ut? Varför söker man sig till gäng? Vi valde heller inte att presentera uttalanden som är 

motsägande eller irrelevanta för studiens syfte. 

3.4 Samarbete 

Det har varit en utmaning att skriva denna C-uppsats. Vi anser att det har varit en förmån att 

skriva två stycken. Det har varit ett intensivt samarbete under hela perioden och vi har insett 

att det kan vara svårt att komma överens ibland, speciellt när två starka viljor finns. Under 

processen har vi kommit varandra närmare och vet varandras styrkor och svagheter vilket har 

gjort att vi kunnat dra nytta av varandra optimalt. Vissa delar har skrivits på egen hand och då 

har den andra korrekturläst. Daisy var den ansvariga av intervjuerna på grund av personlig 

kontakt och av ekonomiska skäl åkte endast en av oss. Inom Kunskapsöversikt och Diskussion 

och har Daisy framförallt fokuserat på risk- och skyddfaktorer. Niklas har haft huvudansvaret 

för den övriga kunskapsöversikten samt Att undersöka detta fält. Resterande uppsats har 

arbetats tillsammans vid Umeå Universitet. Vi tycker att samarbetet har gått bra och vi har 

lyssnat och respekterat varandras åsikter. Humorn har varit en viktig del som har underlättat 

arbetets gång.  

3.5 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

I denna studie togs hänsyn av reliabilitet och validitet genom att referera till Brymans 

reflektioner kring tillförlitlighet (2011). De former som presenteras nedan är hur begreppen 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet använts. Trovärdigheten undersöks genom att de 

regler som finns efterföljs samt att man rapporterar det som framkommit till berörda personer, 

på detta sätt undersöks om verkligheten uppfattats korrekt (Bryman, 2011). I denna uppsats 

kommer detta genomföras med att intervjupersonen har tillåtelse att ta del av resultaten samt 

att det frågas om man uppfattat det rätt i vissa frågor. Överförbarhet innebär att använda sig 

av fylliga och täta beskrivningar som möjligt, detta för att kunna säkerställa studiens 

överförbarhet till andra miljöer (Bryman, 2011). Detta genomförs genom att utforma en 

intervjuguide med flera öppna frågor, detta sker för att kunna erhålla så utförliga svar som 

möjligt samt att möjligheten till följdfrågor fanns. Att undersöka studiens pålitlighet görs 

genom ett analyserande synsätt, vilket ”innebär att man säkerställer att det skapas en 

fullständigt och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen” (s. 355 

Bryman, 2011) genom transkribering och granskning av processen. Alla dessa steg har 

dokumenterats noga. Genom att utföra studien med dessa begrepp kan studien uppfylla kraven 

för tillförlitlighet (Bryman, 2011). 
 
Validitet och reliabilitet i forskning innebär olika saker inom kvalitativ, respektive kvantitativ 

forskningstradition. Begreppet reliabilitet i en kvantitativ undersökning innebär att om vi t.ex. 

ställer samma fråga till en person vid flera intervjuer och får samma svar innebär att studien 

har hög reliabilitet. I en kvalitativ studie är det inte nödvändigtvis fallet. Reliabilitet bör 
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istället ses som bakgrund till den unika situation som råder vid tillfället (Patel & Davidsson, 

2003). 
  
Inom kvantitativa studier innebär validitet att vi studerar rätt företeelse, vilket kan förstärkas 

med en god teoriunderbyggnad, bra instrument och genom att vara noggrann vid själva 

mätningen (Patel & Davidsson, 2003). I det kvalitativa fallet är ambitionen istället att 

upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar 

eller kulturen. Strävan efter god validitet genomsyrar inte bara datainsamlingen, utan hela 

forskningsprocessen (Patel & Davidsson, 2003). För att tillförsäkra att vi uppfattade 

respondenterna korrekt ställde vi följdfrågor för att tydliggöra om vi tolkade det korrekt. 

Direkt efter intervjuerna transkriberades materialet för att komma ihåg hur respondenterna 

svarade. Känslor, ton och kroppsspråk från intervjupersonerna påverkade hur vi uppfattade 

svaren. Exempel är när den ena respondenten betonade vad som var viktigt genom att “klappa 

händerna”. En annan intervjuperson ändrade kroppshållning när denne ville understryka 

något. 
 
Svenning (2000) skiljer på undersökningens inre och yttre validitet, inre validitet handlar om 

att forskaren ställer rätt frågor till rätt personer. Vi har gjort det vi kan för att nå individer som 

har lång erfarenhet av att vara i organiserad brottslighet och detta lyckades vi också uppnå. Vi 

ställde också rätt frågor som passade syftet. Så här i efterhand kan vi se att vi skulle ha kunnat 

ställa mer djupgående frågor på vissa punkter. Då vi har haft som ambition att täcka ett stort 

område med våra frågor har det varit svårt att begränsa sig, det finns alltid mer att fråga om. 

Vi är dock nöjda med resultatet av våra intervjuer och tycker att validiteten är god eftersom vi 

fångar intervjupersonernas livsvärld. 
  
Den yttre validiteten handlar om projektet som helhet och om möjligheterna till generalisering 

från urval till en population samt från studie till allmän teori. Kvalitativ forskning är ofta 

upplagd så att generalisering till en vidare population inte är möjlig (Svensson, 1996). 

Kvalitativa studier är mer exemplifierande än generaliserande och man måste vara försiktigt 

med att generalisera kvalitativa data (Svenning, 2000). För att kunna generalisera till en 

vidare population krävs att ett korrekt och slumpmässigt urval har gjorts. I denna studie har 

detta inte gjorts och därmed finns det svårigheter att generalisera resultaten, 

generaliserbarheten är därmed låg i vår studie. Vi har undersökt berättelserna hos tre 

medlemmar inom organiserade gäng från olika städer. Vi anser inte att vi kan generalisera 

våra resultat gentemot en större population, men vi anser att vår studie an ge en inblick i hur 

olika faktorer i uppväxten påverkar att hamna i en kriminell livsstil. Respondenters uttalanden 

om det negativa i denna livsstil anser vi också vara möjliga att överföra till andra personer. 

Det är rimligt att anta att många kriminella tycker att kampen mot rättväsendet och skammen 

för familjen utgör problem i deras liv. Angående varför människor söker sig till gäng är det 

svårt att få en tydlig bild i studien. Dels på grund av att det empiriska materialet består av 

endast tre respondenter som ger olika förklaringar. Dels så finns det heller inte några större 

gängstudier i Sverige (Sarnecki, 2010). Samtidigt så syftar heller inte med denna uppsats till 

att generalisera kunskap om personer inom organiserad brottslighet, utan snarare få en inblick 

i deras livsvärld.       

4. Etiska ställningstaganden 

I detta kapitel kommer vi behandla etik samt det unika med att undersöka detta fält. Vi 

kommer presentera vilket ansvar vi som forskare har haft under arbetets gång, ge en kort 

beskrivning om etik och moral samt dess skillnad. Vidare om vilka forskningsetiska principer 

som vi haft i åtanke och sedan reflektera om det speciella med att närma sig detta fält.  
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4.1 Forskarens ansvar 

När det kommer till forskning, regleras forskaren av regler och föreskrifter. Vid humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning, är det viktigt med friviligheten att delta i forskningen 

(Bryman, 2011). Forskaren har det yttersta ansvaret, att se till att forskningen går till på rätt 

sätt. Forskaren bör även se till att forskningen är av god kvalitet samt av moralisk acceptans 

(Gustavsson, Hermerén & Pettersson, 2005). Utöver de regler och föreskrifter bör forskaren 

ha hänseende till den så kallade yrkesetiken, som följs av tre punkter: 1) God vetenskap (göra 

ett arbete av godhet). Att vid forskning med människor involverade, bör man känna till god 

vetenskaplig praxis samt ha kunskap om vetenskaplig litteratur. 2) Att uppträda korrekt mot 

kollegor och allmänhet, att vid forskning följa de regler, anvisningar och normer som 

framkommer på arbetsplatsen. Man bör ha diskriminering och mobbning i åtanke. 3) För den 

forskning som bedrivs bör man ha kunskap om professionella och yrkesetiska 

ställningstaganden i området, då det exempelvis skiljer sig en del på att forska inom 

samhällsvetenskapen och inom den medicinska vetenskapen. Man skall dock alltid, som är 

väldigt centralt vid yrkesutövning tjäna mänskligheten och ha respekt på mänskligt liv 

(Codex, u.å.). Dessa yrkesetiska principer har vi haft i åtanke i studien. I denna studie ges 

rösten till människor i gäng för att skapa en förståelse kring deras liv och livsstil. Den 

kunskap som denna studie ger kan vi som framtida socionomer använda som verktyg när vi 

arbetar med målgruppen kriminella. 

4.2 Etik och moral 

Gustavsson, Hermerén & Pettersson (2005) menar att när det kommer till forskning är det 

sällan en uppdelning mellan etik och moral görs. Dessa begrepp går ofta hand i hand med 

varandra, och det är lätt att tro att begreppen är desamma. Dock skiljer sig dessa begrepp på 

följande sätt; man utgår från att de flesta människor bär på en moral. Moralen visar hur 

människan beter sig, framförallt gentemot andra människor. Man behöver inte vara medveten 

över sin moral, heller inte reflekterat över den. Vad moralen innehåller, visar sig i en persons 

val och handlingar. Den påvisar ingen systematik och människan behöver inte ha några 

specifika skäl till att använda den. Den finns utvecklad hos varje person till en viss grad.  
Etik däremot kan vi inte ha utan att vara medvetna om den eller inte ha reflekterat över den. 

En del beskriver etik som en teori över moralen. Man vill rättfärdiga sin åsikt genom att leta 

efter generella normer som står för det goda, även om det inte alltid är så. Man menar på att 

etik i jämförelse med moral måste kunna formuleras i ord samt att antaganden helst skall 

kunna innehålla ett system. ”Man kanske kan säga att etiken är medveten, reflekterad och 

motiverad moral, som man ger en så klar formulering som möjligt och som framställs som ett 

system” (Gustavsson, Hermerén, & Pettersson, 2005) 

4.3 Forskningsetiska principer 

Vid studier är det viktigt att forskningsetiska aspekter tas hänsyn till. En av de 

forskningsetiska aspekterna är trovärdigheten mot författaren. Detta innebär att citat och 

referenser skall anges korrekt, samt att författaren uppges så att de inte gör sig till ägare av 

någon annans text. Dessutom får ingen korregering av forskningsprocessen göras såsom att 

stjäla data, hypoteser eller metoder, att plagiera data eller något som någon annan skrivit utan 

att ange källa (Olsson & Sörensen, 2004)  
 
Forskningskravet innebär att samhället och dess medlemmar har ett berättigat krav på att 

forskning bedrivs av god kvalitet samt att det inriktas på väsentliga frågor. Forskningskravet 

innebär vidare att åtkomliga kunskaper och metoder vidareutvecklas och förbättras 

(Gustavsson, Hermerén, Pettersson, 2005). Individsyddskravet är grunden för forskningsetiska 

överväganden, menar man på att varje individ som kommer i kontakt med forskning skall ha 
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befogenhet på skydd mot otillbörlig insyn, individerna får i sin tur inte kunna komma till 

psykisk eller fysisk skada, kränkning eller förolämpning. Kravet kan konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Gustavsson, Hermerén, Pettersson, 2005).  
 
Informationskravet: Intervjupersonerna får en grundläggande redogörelse för studiens syfte 

och dess frågeställningar, att deras deltagande var frivilligt samt att de när som helst kunde 

avbryta intervjun (Gustavsson, Hermerén, Pettersson, 2005). Respondenterna fick även en 

inblick i hur det fortsatta arbetet med materialet skulle se ut via telefon eller mail. (Bilaga 1)   
 

Samtyckeskravet: Intervjupersonerna lämnar ett skriftligt samtycke till intervjun som 

informerar om att materialet inte kommer användas till något annat än vad studien syftar 

till(Gustavsson, Hermerén, Pettersson, 2005). (Bilaga 2). 

 

Konfidentialitetskravet: 
Intervjumaterialets personliga utryck avkodas i största möjliga mån vid transkribering, så att 

intervjupersonerna inte skulle kunna vara möjliga att identifiera. Intervjupersonerna 

informeras även om att de skulle kunna behålla sin anonymitet (Gustavsson, Hermerén, 

Pettersson, 2005).  Detaljer såsom platser, gäng, namn och årtal avkodades i syfte att skydda 

respondenternas anonymitet.  

 

Nyttjandekravet: intervjupersonerna informeras om materialet endast skulle behandlas av 

forskarna (Bryman, 2011). Vi har endast använt deltagarnas uppgifter för studiens syfte. 
 
Varken individskyddskravet eller forskningskravet är emellertid absoluta utan måste alltid 

vägas mot varandra. Innan varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en 

vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa 

konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje 

person (Gustavsson, Hermerén, Pettersson, 2005). De avvägningar som gjorts för 

undersökningen har framförallt handlat om hur uppgifterna ska lagras. Intervjuarna var 

inspelade på band och transkriberades därefter. På grund av känsligheten i detaljer, avkodades 

bland annat namn, platser, samt gäng. Det inspelade materialet raderades i syfte att skydda 

respondenterna. 

4.4 Att undersöka detta fält 

Att närma sig fältet organiserad brottslighet är speciellt ur praktiskt och etisk synvinkel. Det 

är en exklusiv skara människor som inte är lättillgängliga att nå. Ur etisk synvinkel är det 

extremt viktigt att med hänsyn av sekretess hemlighålla identiteter samt detaljer kring 

brottslighet. Vi förstår att området kriminalitet väcker fascination, men det är inte därför vi 

skriver detta arbete. Utan det handlar om att få en helhetsbild och förstå hur människorna i 

organiserad brottslighet ser på deras liv. Vi försöker att inte lägga någon värdering kring 

uttalandena eller det som sägs i intervjuerna. Utan vi presenterar personernas liv utifrån vad 

som är relevant utifrån syftet, nämligen att fånga deras livsberättelser. Däremot väljer vi inte 

att presentera uttalanden som är motsägande eller irrelevanta för studiens syfte. Inom socialt 

arbete är det viktigt att se människan och inte döma efter deras handlingar. Vi får inte glömma 

att se personen, exempelvis att en individ kan både vara gängmedlem och pappa. Varje person 

har olika roller beroende på sin omgivning (Trost & Levin, 2004). Eftersom författarna till 

denna studie är framtida socionomer är det också viktigt för framtida karriär att få en inblick i 

detta ämne. Detta eftersom vi är intresserade av att arbeta inom kriminalvården. Det är viktigt 

för oss att börja reflektera om hur människor som har problem med rättvisan, hur deras 
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problem ser ut samt möjliga sätt att rehabilitera individerna till samhället. Genom att använda 

oss av narrativ analys kan vi få en bild av hur deras uppväxt var samt vägar in till kriminalitet. 

Detta kan dessutom hjälpa oss att förstå hur ett preventivt arbete kan utformas för att 

förebygga kriminalitet. 

5. Resultat  

Nedan presenteras tre stycken medlemmar inom organiserad brottslighet. För att få en 

överkådlig bild av personerna presenteras deras livsberättelser separat. I sista kapitlet 

sammanställs likheter och skillnader mellan deltagarna.  

Intervjuperson 1. 

Intervjuperson ett är en äldre man som kommer från en familj med båda föräldrar närvarande. 

Han beskriver att han kommer från en bra familj och är tydlig med att förklara att hans 

kriminella livsstil inte har något med sina föräldrar att göra. Han har en utländsk bakgrund 

och när han var ung fanns det inte särskilt många med en annan etnicitet bakgrund än svensk 

och att rasismen var mer öppen än idag. I grundskolan gick det bra och han hade hög närvaro i 

skolan eftersom kompisarna befann sig där. Stämningen som rådde i klassen var att det var 

fult att ha höga betyg, så han såg till att ha medelbra betyg. Han hade ett flertal vänner och 

beskriver att han kunde umgås med precis vem som helst. Vid frågan hur han var i skolan 

beskriver han att han aldrig sökte bråk, men de uppstod ändå. 
 
“Jag mena bråken kom och jag backade inte”.  
 
Vidare beskriver han att sedan tidig ålder var han orädd för våld, han tränade mycket 

kampsport och beskriver sig själv som en ”man som söker action”. Han började “hänga på 

stan” och umgicks med ”knasfolket” som brukade droger. Han själv hävdar med bestämdhet 

att han aldrig brukade narkotika och har heller aldrig testat något.  
 
”Jag har aldrig testat något. Det är många som överdosat, det är många som dött och dör än 

idag höger till vänster. Och jag tänker det är onödigt, kan man dö kan man dö med nytta va, 

förstår du?”.  
 
Vid samtal kring hur han kom i kontakt med den organiserade brottsligheten berättar han att 

han började arbeta med beskyddarverksamheten. Han beskriver det som att olika grupper 

efterfrågar beskyddare, som exempelvis bedragare, rånare, diskotek och privatpersoner. Under 

sitt liv har han lärt sig att bara lita på sig själv och det är inte så viktigt vem han arbetar för. 

Organiserad brottslighet handlar enligt honom om att vi människor är ett flockdjur och att vi 

behöver en flock för att överleva. Man söker sig till en flock som passar och som har en plats 

att försvara, med våld om så behövs. Ingen skall komma och ta ens revir ifrån än.  
 
Han hävdar att lagen är skriven för dem med makt och som har speciella intressen. Som 

exempel berättar han att eftersom narkotika är efterfrågat och enkelt att sälja men olagligt, så 

går man in i den marknaden och på detta sätt blir man kriminell. Medan exempelvis cigaretter 

och sprit är lagligt och därför skapas ingen kriminalitet. Han uttrycker sig att skulle staten 

förbjuda cigaretter och sprit skulle den som säljer bli kriminell. Han fortsätter med att det 

ändå måste finnas vissa lagar, som exempelvis att misshandel skall vara olagligt.   
Han återupprepar vid flera tillfällen sina värderingar om olika myndigheter och det är tydligt 

att det finns ett myndighetsförakt. Exempelvis anser han att arbetsförmedlingen inte hjälper 

någon samt att det finns rasism inom rättsväsendet. Han utrycker sig;  
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”Ska man lita på myndigheterna, skall man försvara det? Det gäller att försvara sig själv”.   
 
”Jag vägrar vara under eller sänkas. Då får dem kallar mig kriminell va, då får dem göra det. 

Det har inte så stor betydelse vad dem kallar mig för. Okey jag kommer kriga mot storebror, 

men låt mig dö i kampen”. 
 
Han är tydlig med att i samhällets ögon kommer han alltid vara kriminell, detta för att han 

redan i tanken följer mottot att han försvarar sig själv. De enda hederliga arbeten han kan få är 

han inte intresserad av, han gör det han kan för att överleva eftersom hyran skall betalas snart. 

Vidare beskriver han att de kriminella är ett folk som inte är accepterade utan blir nedtrycka i 

samhället, han menar att många faktiskt löser vissa samhällsproblem mer än vad poliserna gör 

och att poliser och kriminella har likheter.   
 
”Poliser och kriminella har samma drivkrafter, de vill ha action, de vill dit där det händer 

saker”.  
 
Vid frågan om det positiva med den här livsstilen har han svårt att svara på. Men han tycker 

det är positivt när polisen misslyckas. Det negativa är lättare för honom att berätta om. Han 

uttrycker att man inte alltid kan sova tryggt utan att känna sig hotad. Att ekonomin kan vara 

ojämn till skillnad från en arbetare med kontinuerlig lön, ”Det kan bli en mille om det går bra 

och sedan går det inte bra”. Något annat som också är negativt är att han inte kan tänka så 

långt in i framtiden och begränsar sina drömmar. Han menar på att han skulle vilja bilda en 

familj men anser att det vore egoistiskt med tanke på deras säkerhet. Med tanke på att några 

av hans närmaste har dött under åren. Hans egna föräldrar vet inte någonting om det han 

sysslar med. 
 
”Jag skulle aldrig kunna öppna min mun och erkänna saker, jag skulle hellre dö än att 

erkänna saker, för då är det verkligen skam”.  
 
Som avslutning berättas att han ångrar massor av handlingar men hävdar att det viktigaste är 

att inga kvinnor eller barn har kommit till skada. Om han skulle leva ett liv utanför 

kriminaliteten hävdar han att han skulle vilja arbeta med djur som bonde, då där håller han sig 

borta från människor. 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 2 är en medelåldersman som har barn. Det som är viktigaste för honom är 

gänget.  Under 80-talet flyttade han med sin mamma till Sverige och är uppväxt i en av 

storstädernas förorter. Hans mamma var ensamstående och uppfostrade han och hans syskon 

på egen hand. Vid beskrivning av hans uppväxt berättar han, att han inte växt upp som en 

”vanlig ungdom”, att han ”växt upp i en stor värld”. Han beskriver hur han som tonåring 

endast umgicks med äldre. Han beskriver även uppväxten som ”tvärknäpp” och var fylld av 

våld. Att han slogs och var “en människa som skada folk mycket”. Han uttrycker tydligt hur 

ett hat i tonåren fanns. 

 

”Jag hade hat mot alla, till och med dem i mitt egna hem. Jag hatade alla i mitt hem, det var 

riktigt jobbigt, jag vet inte riktigt varför jag var arg. Men jag var arg och det gick ut över alla 

som var i min närhet”. 
 
Under skoltiden berättar han, att han var duktig men att det ”var en stökig miljö”. Det var 

även jobbigt hemma, då han ”hela tiden gjorde konstiga saker” som ledde det till att hans 
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mamma fick gå på skolmöten, något han är ångerfull för idag. Han berättar hur han gick klart 

grundskolan och började en ny utbildning. Dock efter en våldsam incident första terminen var 

skolgången avslutad. Efter skolgången fanns det en stark drivkraft som handlade om pengar. 

Det var något som lockade och stora summor kom in, han beskriver hur det var som en helt 

annan värld och kände att detta skulle hålla på med, han såg inget fel någonstans. Han blev 

säker i hans roll och ville bli stor inom den kriminella världen. Den person som såg hans 

potential visste att han kunna ”göra stora saker”. Han kunde komma in på de ställen där han 

inte hade åldern inne eller där många överhuvudtaget inte kunde komma in alls. Hans debut 

för alkohol var vid 25 års ålder och narkotikan kom in vid 27 års ålder. Att han själv inte kom 

i kontakt med preparaten tidigare beror på att redan i tidig ålder hade han fokus på att bli stor 

inom kriminella världen, han hade heller inte behov av det. Han beskriver även hur han 

kommer från en familj där droger inte alls är acceptabelt. I dagens läge medger han dock att 

det finns mycket alkohol och narkotika inblandat. 
 
”Det finns mycket, det kan jag lova dig, alltså det är så vanligt att det är skrämmande! Det är 

de som får folks vardag att gå, många av dem här konflikterna som händer är alkohol, nej 

knarket som bestämmer ödet för många, det har blivit brutalare på många sätt”. 
 
Som ung man fick han ett långt fängelsestraff och många av hans vänner från barndomen svek 

honom. Dessa vänner som han trodde var med ”tills döden”. Han såg hur andra gäng brydde 

sig om varandra, hur de hjälpte varandra. Detta var något han ville ha. Något som verkligen är 

viktigt för honom är att man skall ta hand om varandra, ställa upp och vara ärliga ”kan man 

inte ens vara ärlig mot dem då är man inte bra för någon”.  Drivkraften till den organiserade 

brottsligheten var alltså att skapa tillit. Han menar på att det är viktigt att kunna säga vad som 

helst till dem man är med, att det är en trygghet. Han tycker det är viktigt att i ett gäng 

verkligen tro på det man gör, att man verkligen vill vara involverad. Han beskriver att om 

man gör fel ska man inte tro att man kan bli accepterad hur som helst, då det kan ”sätta dit 

hela gänget”, den enas problem blir allas problem och det är viktigt att stå för det. Det krävs 

att man har disciplin och att bara för att man tillhör ett gäng får man inte göra hur man vill. 

Han beskriver vidare att det är viktigt att det finns regler som medlemmarna i ett gäng måste 

följa exempel ”att man slår inte kvinnor”. Vidare hävdas att utan regler skapas det ingen 

ordning och då kommer verksamheten rasera och fiender skapas. För honom kommer gänget 

före allt och än idag han är helt säker på sin roll. 
 
”För mig är dem det bästa som har hänt mig, jag älskar det. Jag älskar mitt liv, jag älskar 

dem jag är med, det är skönt”. 
 
Vad det gäller kriminalitet anser han att gänget inte är kriminella utan de är överlevare. De 

vill bli hörda och inte dumförklarade. Han menar på att dem inte är en fara för någon som inte 

har med att göra, men blir man exempel hotfull mot dem är blir de hotfulla och farliga 

tillbaka. Att vara i fängelse är inte lätt och detta sker ibland. Han menar på att sitta inne, kan 

”försena en del saker” och att ”det är slöseri med tid”. Att det är ”förjävligt” för de anhöriga 

att se någon man älskar vara inlåst. Han uttrycker även att gänget självklart blir påverkat men 

det finns personer som ”sköter allt när man är borta”.  
 
En vanlig vardag börjar med att han får en rapport med affärer, om vad som ska hända, vilka 

man ska träffa, vilka problem som finns. Det positiva med den här livsstilen är de kontakter 

man får samt att man har tillgång till mycket. Medans de mest negativa handlar om att det 

finns ”mycket skit”, exempelvis kampen mot polisen. Samtidigt skulle han aldrig se sig själv 
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arbeta på ett vanligt jobb, då den organiserade brottsligheten verkligen är något han tror på 

och ångrar inte heller något.  
 
”Jag tror på tankesättet, det jag vill tar jag! alltså du vet ja, det här är jag, det här är mina 

bröder, det här är folk jag lever med, och jag lever på det sättet och det står jag för”. 
 
Vad det gäller framtiden så har han en god syn, enligt honom finns det en tanke utanför 

kriminaliteten, att slippa vara i fängelse och att komma in mer i samhället, så att dem kan 

tjäna pengar lagligt. På frågan vad han skulle vilja göra, blev svaret; ”att arbeta inom 

musikbranschen”. Dock menar han på att det finns ett glapp på vad han ser som kriminalitet 

och den svenska lagstiftningen, och att det är där problemet ligger. Exempelvis att kokain 

borde vara lagligt. Han beskriver även hur allmänheten inte har den rätta synen på den 

organiserade brottsligheten. Att allmänheten endast ser dem som hotfulla för att dem tar för 

sig. Han menar på att det blir ett ”vi mot dem” då ingen faktiskt frågar dem, vad dem tycker 

och därmed blir deras livsstil kriminell. Denna livsstil är inget som rekommenderas för barn 

och han hävdar att vill man inte att sina barn skall hamna i ett gäng skall man i ett tidigt 

skeende se efter dem. Angående hans egna barn är han orolig för hur de ska påverkas av 

denna livsstil. 
 
Vad det gäller polisen så beskriver han att de arbetar hårdare nuförtiden för att bekämpa 

gänget. Men han har inte något emot dem ”annars finns väl ingen rättvisa alls”. Poliser skall 

vara till för en trygghet, men han menar på att även polisen är ett gäng, att dem ljuger och 

skyddar varandra, för gör en person fel får alla stå för det, precis som i deras verksamhet. Att 

om polisen behandlar deras gäng med respekt får de respekt tillbaka, men så är ofta inte 

fallet.   
 
”Vi är vi, dem är dem, dem måste finnas, vi måste finnas, vi kan inte förnekas och dem kan 

inte förneka oss”.  

Intervjuperson 3 

Intervjuperson tre är en yngre man i jämförelse med de övriga intervjupersonerna. Han är 

född i ett annat land och kom till Sverige med sin mamma under 80-talet. Hans pappa bodde 

redan i Sverige. Hans första minne är hur han lämnar sina gråtande morföräldrar för att 

komma till Sverige. Han kände sig lurad eftersom han trodde de skulle följa med. Han var 

ledsen att lämna sina släktingar men samtidigt såg han fram emot att träffa den pappa han 

aldrig träffat.  
 
Han bodde i ett svenskt område med några invandrarfamiljer, han förstod inte svenska och 

därför kände han sig utanför. Hans föräldrar kunde inte heller svenska och därför blev det 

mycket missförstånd och bråk. Han började dagis men fick bara vara där ett halvt år eftersom 

han var stökig. När han börjar grundskolan berättar han att han var duktig förutom att det var 

svårt med svenska. Han minns att han en gång kom i konflikt med sin lärare och slog henne i 

ansiktet. Efter det fick han ett rykte av att vara stökig och resterande skoltid fortsatte det med 

bråk hela tiden. På grund av problemen med anpassningen disciplinerade hans fader honom 

med fysiskt våld.  
 
”Så vad händer? Hela min värld raserar ju, den jag verkligen ville träffa och såg fram emot, 

han gav mig stryk för att jag inte lydde och inte skötte mig och det var då jag lärde mig att får 

man inte som jag vill eller går det som det inte kan så är det bara att till våld. Så hela min 
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ungdom var bara det. I skolan så kände jag mig det minsta kränkt eller något så var det vara 

att ta till våld”.     
 
Vid elva års ålder möter han vänner med invandrarbakgrund. De hade en liknande situation 

hemma med en våldsam pappa, det var dock inget man pratade om. Redan som elvaåring 

testade han att ”boffa” gas. När han sedan började högstadiet stal han från klasskamraterna 

och rökte cannabis. Socialtjänsten och skolan var inkopplade i många händelser såsom 

misshandel redan i tolv – tretton års ålder. Eftersom han var ung så hänvisades han till 

socialtjänsten. Vid 14 års ålder fick han en kontaktperson. Skolan var orolig över hans 

välbefinnande och hur det var hemma men han berättar att det fanns en lojalitet mot familjen. 

Samtidigt förstod han inte att det var fel eftersom det var hans vardag och i hans kultur slår 

man barn. När han går i nian bestämmer socialtjänsten att han ska placeras på ett 

ungdomshem, detta resulterar inte till att han blir mindre stökig. Ecstasy och kokain börjar 

brukas vid 15, 16 års ålder och då börjar han gå på ravefester och diskotek. Narkotikan är 

något som följt honom under livet medan alkoholen har brukats restriktivt. Alkoholen började 

brukas vid hemmafester och utgång vid arton års ålder, men har inte fallit honom smaken.  
 
Från hans familj har han fått mat och boende, men några känslor har aldrig uttrycks. Han kan 

knappt komma ihåg en måltid tillsammans med sin familj. Att uttrycka känslor fanns inte i 

deras familj eftersom ”i vår kultur så ska män vara starka”. Han känner stor lojalitet med sina 

vänner eftersom de har upplevt så mycket tillsammans. De har vuxit upp tillsammans, rest, 

brukat narkotika och gjort brott tillsammans. Hans vänner har alltid känts som den riktiga 

familjen för honom. När vi frågar han varför han har valt denna livsstil berättar han att när 

han var ung ansåg han att han var fattig och därför behövde stjäla för att få pengar. ”Jag blev 

bra och det är ju alltid lätt att följa det du är duktig på”. Det blev en vana att till vardagen att 

tänka på hur pengar skall tjänas, det blir genom den brottsliga banan eftersom det går snabbt. 

Samtidigt menar han att han skulle tjänat mer på att arbeta hederligt med tanke på alla år i 

fängelset.  
 
Han har genom åren varit in och ut från fängelset. Första gången var det jobbigt, men sedan 

blev det rutin. Det är jobbigt för närstående och gänget när han är inlåst. Men han själv hävdar 

att han får en paus, en vila med rutiner. Hans syn på rättsväsendet är att det kanske måste 

finnas för samhället. Men det är inte bra för honom eftersom han begår kriminella handlingar. 

Han menar att vanliga ”Svenssons” inte blir drabbade av den organiserade brottsligheten. “För 

dem där offren som dem säger är inte bara offer” utan det är människor inblandade i något, vi 

bara agerar domare.   
 
Just nu arbetar han deltid med ett hederligt jobb och efter det brukar han träffa sitt gäng. När 

de träffas brukar temat vara hur de skall göra för att skaffa pengar. ”det är lite tröttsamt men 

så är det”. Han beskriver det positiva med denna livsstil kan vara pengar och makten. Med 

makt menar han den effekt han har på personer när han går in någonstans, “och det 

underlättar vissa situationer”. Nackdelarna med livsstilen är ett konstant inte oro som tar 

mycket tid och stress, “man får aldrig lugn och ro”. Den här lojaliteten till gänget, att aldrig 

svika och alltid ställa upp gör att man hamnar i situationer som man inte vill ibland och då 

mår man ju inte så bra av det. Det är också mycket droger runt omkring. Han ångrar vissa 

saker som inneburit att folk har lidit.     
 
Hans familj känner sig svikna och tycker att han valt den här livsstilen före dem, hans 

hederliga vänner tycker inte om det han sysslar med. Men han säger att det skulle vara svårt 

att lämna brottsligheten helt. Delvis av sin egen girighet, han är frestad av stora belopp 
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pengar. Men framförallt skulle det vara svårt på grund av att de flesta av hans vänner är 

kriminella, han skulle känna sig som en svikare.  
 
”Men vi börjar ju bli äldre också, så vissa börjar ju tröttna men det finns ju en som speciellt 

är närmast men han är kriminell in i benet du vet, det går inte”. 
 
Han ser ändå positivt på framtiden så länge han inte hamnar i fängelset igen, för då måste han 

börja om från början. 

Likheter och skillnader mellan intervjupersonerna 

De tre intervjupersonerna har alla en utländsk bakgrund och är mellan 30-60 år. De tillhör den 

organiserade brottsligheten i Sverige. IP 1 kommer från en bra familj med båda föräldrar 

närvarande. IP 2 är uppfostrad av en ensamstående mamma och beskriver sitt hem som 

kaotiskt. IP 3 berättar att han och hans mamma flyttade till Sverige för att bo med sin pappa. 

Han längtade efter sin pappa, men pappan disciplinerade honom med våld vilket var en 

besvikelse för honom. Alla tre personer hade problem med mycket våld i skolan. 
 
Den gemensamma nämnaren mellan de tre personerna är att de säger att de är i denna livsstil 

för att det är vad de kan göra och är duktig på det. IP 3 tyckte när han var yngre att denna 

livsstil inte var självvald eftersom han var fattig och behövde pengar. Två av 

intervjupersonerna ser inte sig själv som kriminella, de ser sig själv som överlevare. IP 1 

beskriver det som att vi människor är ett flockdjur som söker en flock för att överleva. Vidare 

säger han att i denna bransch lär du dig att bara lita på dig själv. Detta är en stor skillnad i 

jämförelse med de andra, de beskriver sitt gäng med termer som familj, lojalitet och att gänget 

går före det mesta. IP två berättade att som ung man blev han sviken av sitt gäng när han åkte 

in i fängelset, detta ledde till en drivkraft att hans nästa gäng måste vara människor som han 

kan lita på. IP 3 menar att den största anledningen till varför han inte kan lämna kriminaliteten 

är lojaliteten till gänget.   
 
Respekt är något som är viktigt för människor inom gäng. Det är viktigt att andra personer 

och gäng respekterar vad de representerar. Eftersom ingen av gängen vill bli lurade i affärer är 

det viktigt för andra att veta att om de försöker lura gänget kommer de att bli straffade. Alla 

vill tydliggöra att gänget inte utgör en fara för någon som inte har med dem att göra.  
Att vara i denna livsstil gör att det tar mycket energi och stress. Det är en ständig kamp mot 

rättsväsendet. Det är jobbigt när polisen stoppar dem och det finns en oro att åka fast, 

eftersom de måste börja om från början ifall de hamnar i fängelset. Två av deltagarna menar 

att det finns likheter mellan organiserade gäng och poliserna. Nämligen att de skyddar 

varandra liksom gäng och drivs av spänning. Vad de ser som olagligt skiljer sig från vad 

övriga medborgarna tycker. Alla är överens om att det måste finnas vissa lagar och att polisen 

visserligen kan fylla en funktion. Men hur de ser på lagen skiljer sig från allmänheten och det 

är därför är det svårt att lämna kriminaliteten helt. 
 
Det positiva i denna livsstil kan vara pengarna, det kan gå snabbt att få tillgång till stora 

summor pengar. Men samtidigt kan det finnas perioder utan pengar, till exempel om man åker 

in i fängelse. Makten, att vara med gänget och tillgången till kontakter är också saker som 

beskrivs vara positivt. Intervjupersonerna upplever mycket negativt i denna livsstil. Det är 

stressande att polisen stoppar en, drogerna omkring och att det är skamfyllt för deras familjer. 

En beskriver lojaliteten till sitt gäng som orsak till ett konstant inre oro. Det som är svårt för 

dem är att tänka långt framåt i framtiden. En person beskriver det som att han ser positivt på 

framtiden så länge han inte hamnar i fängelset, den andra önskar att bilda en familj men anser 
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att det vore fel med tanke på deras säkerhet, den tredje är orolig över hur sina egna barn skall 

påverkas av hans livsstil. Barn är någonting som de ser viktiga. Åsikter som uttrycks är att det 

är viktigt att inga barn drabbas av brottsligheten och att det är viktigt att se till sina barn för att 

förebygga gäng.  

6. Diskussion och analys 

Ett av målen med denna uppsats var att försöka få en helhetsbild av individer inom 

organiserad brottslighet. En risk med att diskutera människors liv är att vara alltför 

psykologiserande. Det är en ganska vardaglig fråga att fråga ”varför”? Det är naturligt att vara 

nyfiken på att förstå ”Varför valde du denna livsstil?”, “varför söker man sig till ett gäng”? 

Alla människor är olika och det finns knappast någon enkel förklaring till varför människor 

väljer den kriminella livsstilen. Istället vill vi i denna diskussion problematisera och analysera 

hur olika faktorer i uppväxten kan påverka varför man hamnar i en kriminell livsstil.   

Uppväxt  

Något man vid narrativa analyser gör är att analysera hur personer uttrycker sig samt hur 

personer framhåller sig (Bryman, 2011). IP 1 talar varken om barndom eller sin familj så som 

dem andra två gör. Intervjufrågorna som ställts angående hans uppväxt har besvarats kortfattat 

och ofta har han bytt samtalsämne. Det kan vara på grund av att han tycker att det är för 

personligt att tala om sin familj för en främmande person. Ett annat skäl kan vara att han inte 

är intresserad av att prata om familjen utan pratar hellre om livet i den organiserade 

brottsligheten. En tredje anledning kan handla om att det är ett känsligt ämne. Han berättade 

tydligt att anledningen till varför han hamnade i den kriminella livsstilen inte har något med 

hans föräldrar att göra. Exempelvis berättar han att hans egna föräldrar inte vet någonting om 

det han sysslar med. 
 
”Jag skulle aldrig kunna öppna min mun och erkänna saker, jag skulle hellre dö än att 

erkänna saker, för då är det verkligen skam”. 

 

Vi tolkar detta uttalande som att han har en stor respekt till sina föräldrar samt tycker det är 

jobbigt att stå för sina kriminella handlingar inför dem. Ett fortgående tema hos 

intervjupersonerna är skammen inför familjen. Den ena intervjupersonen menar att det han 

orsakade mycket kaos hemma och i skolan. Detta ledde till att hans mamma fick gå på många 

möten och är idag är han ångerfull över hur detta. Han berättar i intervjun att han var 

uppfostrad av en ensamstående mamma, dock nämns aldrig någonting om en faderfigur. 

Fäder anser vi vara väldigt viktiga under uppväxten, speciellt för unga män. Det är viktigt 

med en bra manlig förebild som ger riktlinjer och sätter gränser. Det är viktigt att 

uppfostringsmetoderna görs på rätt sätt. Brå (2003) menar på att ett svagt emotionellt band 

mellan barnen och föräldrar kan vara en riskfaktor. Tills skillnad från intervjuperson 2, 

berättar intervjuperson 3 att det fanns en pappa närvarande men pappan använde sig av 

våldsamma uppfostringsmetoder. Han förklarar vidare hur hans vänner alltid känts som den 

riktiga familjen och att från hans eget hem har han i princip endast fått mat och boende, samt 

att några starka familjekänslor aldrig funnits. Han kan knappt komma ihåg en måltid 

tillsammans med sin familj. Att uttrycka känslor fanns inte i deras familj eftersom ”i vår 

kultur så ska män vara starka”. Detta samstämmer mer forskning som visar att dåliga 

familjeförhållanden kan vara riskfaktorer för en kriminell utveckling (Brå 2003). Vi anser att 

det är viktigt att båda föräldrar är aktiv i uppfostran och att de framförallt inte utför våld.  
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”Så vad händer? Hela min värld raserar ju, den jag verkligen ville träffa och såg fram emot, 

han gav mig stryk för att jag inte lydde och inte skötte mig och det var då jag lärde mig att får 

man inte som jag vill eller går det som det inte kan så är det bara att till våld. Så hela min 

ungdom var bara det. I skolan så kände jag mig det minsta kränkt eller något så var det vara 

att ta till våld. 
 

Ur ett behavioristiskt perspektiv kan man förstå detta uttalande med att han lärde sig att 

använda våld för att få det han vill. När han kände obehag vid kränkning fick han en 

känslomässig och kroppslig reaktion, d.v.s. stimuli. Hans respons till detta var att använda 

våld. Genom att slåss minskar hans obehag och för stunden blir det en positiv förstärkare. Han 

känner sig lugn i stunden, får vad han vill ha och slipper obehag. Denna känsla vill han 

behålla vilket gör att han fortsätter denna strategi. Våld är något som alla deltagare har haft 

runt om sig under uppväxten och vidare genom livet. Problemet med det till synes 

självdestruktiva beteendet är att det fungerar oerhört konstruktivt för personen i fråga, som 

slipper obehaget för stunden, trots att det inte är inte hållbart på längre sikt (Kåver, 2006). 

Dessa invanda beteenden som utvecklats från ung ålder är väldigt svåra att bryta.  

 

Alla intervjuperson beskriver skolgången som stökig och våldsam. Två stycken var även 

våldsamma mot lärare. Vidare är våldet något som följt med alla respondenter i livet.  Att 

använda sig av våld är ett uttryck av ilska. Denna ilska kan komma från att man har problem 

att hantera sina innersta känslor men även ett sätt att söka uppmärksamhet. Vi anser att det är 

troligt att dessa beteenden kommer från svaga familjerelationer. Detta motsägs dock av vad 

intervjuperson ett beskriver om att han haft en bra uppväxt i sin familj.  

 

Att använda våld gör att man bryter mot normer. Alla beskrev sig som stökiga personer, att 

beskriva sig själv som en stökig person innebär troligtvis att man känner känner sig mindre 

accepterade. Under ungdomen är det särskilt viktigt att vara accepterad och sedd. Om man 

inte känner sig accepterad söker man sig till en grupp där man finner samhörighet. De började 

söka sig till vänner som blev väldigt viktiga för deras liv. En intervjuperson beskriver det som 

att hans vänner blev den riktiga familjen. Den andre beskrev det som att en av hans vänner 

såg honom och det potential han hade inom den kriminella världen. Vidare anser vi att man 

kan tolka det som att deras vänner blev deras manliga förebilder. Eftersom deras relationer till 

sina fäder varit bristande fick vännerna viktigare roll i deras liv. Det som är tydligt är hur alla 

tre respondenter sökte sig till kamrater med säregna beteenden såsom droger och kriminalitet. 

Detta stämmer väl överens med forskning angående riskfaktorer vid kamratnivå som handlar 

om kompisar som uppmuntrar och accepterar kriminalitet (Brå, 2003).  
 
Enligt Laub & Sampson (1993) är familjen, skolan och kamratgrupperna uttryckta som 

sociala band och sociala nätverk de dominerande ”kontrollörerna” under barndom och 

tonårstid. Styrkan i den sociala kontrollen tenderar att variera med plats eller social miljö och 

kanske i synnerhet mellan olika bostadsområden. Ju svagare social sammanhållning och 

sociala nätverk (kollektiv förmåga), desto sämre är områdets förmåga att utöva social 

kontroll. Detta stämmer väl överens med hur intervjupersonerna berättar hur dessa 

”kontrollörer” misslyckades. En började ”hänga på stan”, den andre beskriver det som att 

vännerna blev hans nya familj och för alla tre var skolan våldsam och stökig. En av 

respondenterna hävdar att det bästa sättet att förebygga gängkriminalitet är föräldrar som är 

aktiva i barns uppfostran och har tillsyn vilka de umgås med.  
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Även om uppväxtvillkoren skiljer sig mellan respondenterna, så kan olika faktorer på 

individnivå, familjenivå, skolnivå, kamratnivå samt samhällsnivå påverkat deras risk till att 

utveckla kriminalitet.  

Att vara i gäng  

I denna avhandling ville vi också besvara varför människor söker sig till gäng. Vi har frågat 

oss själva under arbetets gång om frågan kan besvaras med ett tydligt orsaksförhållande, då vi 

alla är olika och varför man just söker sig till ett gäng är av olika orsaker. Det som 

framkommer utifrån intervjuerna och som kan ge en förklaring är samhörigheten, då detta är 

något som två intervjupersoner beskrivit. Detta stämmer även väl överens med Brå:s 

forskning om varför ungdomar söker sig till gäng (Brå, 2003). IP 3 känner stor lojalitet med 

sina vänner eftersom de har upplevt så mycket tillsammans från ungdomen. De har bland 

annat rest, brukat narkotika och gjort brott tillsammans. Hans vänner har alltid känts som den 

riktiga familjen för honom. IP 2 träffade sitt gäng i vuxen ålder, ”för mig är dem det bästa 

som har hänt mig, jag älskar det. Jag älskar mitt liv, jag älskar dem jag är med, det är skönt”. 

IP 1 passar inte in till denna beskrivning om att samhörigheten är anledningen till varför man 

söker sig till gäng. Han hävdar att ”vi behöver en flock för att överleva. Man söker sig till en 

flock som passar personen”. Vidare hävdar han att det inte går att lita på någon i denna 

bransch och att det heller inte är viktigt vem han arbetar med. 
 
Alla tre deltagare berättar om hur drogerna funnits med i omgivningen under livet. En av 

deltagarna har aldrig brukat narkotika och den andre medger att narkotikan har kommit in 

senare i livet. Något förvånande var att endast en av intervjupersonerna började bruka droger i 

tidig ålder. Tidig debut av alkohol och narkotika brukar anses vara en tydlig riskfaktor 

(Kiernan, 2009). Deltagarnas olika förhållanden till droger samstämmer till forskning som 

menar på att förhållandet mellan droger och kriminalitet är teoretiskt komplicerat. Jämfört 

med befolkningen i allmänhet förekommer narkotikamissbruk oftare hos brottslingar och 

missbrukare med problem befinns ofta vara brottslingar (Carpentier, 2007). Men många 

återfallsförbrytare använder inte narkotika och många beroende narkotikamissbrukare begår 

inga brott, förutom annat än narkotikaanvändning, då detta är kriminaliserat. För 

karriärbrottslingar kan narkotika ingå i en avvikande livsstil, där man visar att man har pengar 

och status om man spenderar pengar på narkotika (Carpentier, 2007). Vidare är det intressant 

att alkohol inte har utgjort någon större del av livet för respondenterna. Det kan vara så att 

alkohol inte passar in i kriminellas livsstil. Utan att narkotikan kan användas för att dölja 

något jobbigt och att undkomma verkligheten. Det är inte så konstigt eftersom de kan hamna i 

jobbiga situationer som innehåller våld. Det är troligt att man mår dåligt i dessa situationer 

och därmed kan narkotika hjälpa att fly verkligheten  
 
Det som är intressant är hur intervjudeltagarna väljer att berätta om de negativa upplevelserna. 

Två av intervjupersonerna ångrar mycket de gjort och att det är skamfyllt för familjerna deras. 

Den ena tycker att det viktigaste är att inga kvinnor och barn kommit till skada. Torstensson- 

Levander (2013) menar att den egna moralen är viktig för vilka handlingsalternativ (bryta mot 

regler eller inte) man uppfattar i ett visst sammanhang och individers förmåga att utöva 

självkontroll är central i denna valprocess. En utgångspunkt är att människor är regelstyrda, 

både när det kommer till vanemässiga och till överlagda handlingar. Vanemässigt agerande 

innebär att personen automatiskt tillämpar inlärda regler för hur man beter sig i olika 

sammanhang.  Exempelvis berättar IP 3: 
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”det är bara en vana, du vet så fort man åker någonstans så tänker man vad ska jag göra, det 

blir kriminellt för det går snabbt”.  

 
Överlagda handlingar däremot, är resultat av ett medvetet övervägande där individen 

reflekterar över sin moraliska uppfattning om ett beteende och väljer aktivt mellan flera 

handlingsalternativ. Om en person uppfattar ett brott som ett rimligt handlingsalternativ, kan 

han eller hon beroende på omständigheterna bryta mot regeln antingen av vana eller som en 

följd av ett frivilligt val (Torstensson- Levander, 2013). Intervjupersonernas reflektioner över 

sin kriminalitet ter sig olika ut. IP 2 hävdar att gänget måste vara överens om vissa regler, att 

exempel gänget måste man vara överens om att man inte slår kvinnor. Vidare hävdas att utan 

regler skapas det ingen ordning och då kommer verksamheten rasera och fiender skapas. 

Utifrån IP 2 livsberättelse tolkar vi det som att han anser att gängets regler blir viktigare än 

Sveriges lagar. En person menar att det viktigaste är att inga kvinnor och barn inte kommer 

till skada, vidare uttrycker han att han gör det kan för att överleva och att då är det inte viktigt 

om han blir ansedd som kriminell av myndigheter. Den andre menar på att han står för 

tankesättet att han tar det han vill ha. Den tredje menar att han är lockad av snabba pengar 

samt att det är lätt att följa något man blivit bra på, dessutom är de flesta av hans vänner 

kriminella och därför är det svårt att lämna brottsligheten. Det är tydligt för alla tre att de har 

svårt att bara följa alla lagar och att det skulle vara svårt att lämna kriminaliteten helt. Det är 

för oss tydligt att kronisk kriminalitet som mycket annat beteende är ett resultat av vanor som 

i grunden är svår att bryta. Detta får som konsekvens att de åtgärder och insatser som 

samhället bör satsa på handlar om att få individer att bryta mönstret och ”lära om”. 

7. Slutsats 

Sammanfattningsvis handlar denna kandidatuppsats om tre olika livsberättelser om livet med 

kriminell gängtillhörlighet. I resultatet har det skapats en bild av deras uppväxt och deras väg 

in till kriminalitet. Vidare har temat varit av vilka anledningar de har sökts sig till gäng och 

slutligen hur de ser på framtiden. 
 
Deras uppväxt har analyserats med forskning och teorier angående varför man väljer den 

kriminella livsstilen. Teorier kring riskfaktorer för en kriminell utveckling stämde mestadels 

väl in med de personer som intervjuades. Två av respondenterna kommer från trassliga 

familjehem. Samtliga intervjupersoner hade någon form av spänningssökande beteenden som 

impulsivitet och aggressivitet. Alla intervjupersoner hävdade att skoltiden var stökig och 

våldsam. Något förvånande är att endast en av intervjupersoner brukade narkotika under 

uppväxten. Tidig alkohol- och narkotikadebut brukar annars vara en tydlig riskfaktor 

(Kiernan, 2009). 
 
Respondenterna beskriver olika om varför de hamnade i den kriminella livsstilen. Den ena var 

lockad av pengarna och blev säker på att han ville bli stor inom den kriminella världen, den 

andre började “hänga på stan” och var en “man som söker action”. Den tredje ansåg att när 

han var ung var han fattig och därför behövde stjäla för att få pengar. ”Jag blev bra och det är 

ju alltid lätt att följa det du är duktig på”. 
 
Respondenterna är medlemmar i gäng för att det passar deras behov. Två stycken menar att 

det viktigaste är samhörigheten med gänget som betyder mycket för dem. IP 2 berättar att när 

han var ung blev han sviken av sitt gäng. Därför blev drivkraften att hans nya gäng måste vara 

människor han lita på. IP 3 är uppväxt med sitt gäng och har genom åren haft mycket 

gemensamt. Brå (2003) menar att kamrater som uppmuntrar och accepterar kriminalitet utgör 

en risk. Eftersom kamrater som uppmuntrar kriminalitet kan göra att ungdomar söker sig till 
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gäng, att vara i ett gäng utgör också en stor risk för att utveckla en långvarig kriminalitet. IP 1 

skiljer sig från övriga som inte bryr sig om vem han jobbar för, vidare säger han att han lärt 

sig att i denna bransch får du bara lita på dig själv.  
 
Synen på kriminalitet utrycker sig på olika sätt, den ena beskriver att han gör det kan för att 

överleva och att då är det inte viktigt om han blir ansedd som kriminell. Den andre menar på 

att han står för tankesättet att han tar det han vill ha. Den tredje menar att han är lockad av 

snabba pengar och att det är lätt att följa något man blivit bra på, dessutom är de flesta av hans 

vänner kriminella och därför är det svårt att lämna brottsligheten. Det är uppenbart svårt för 

alla tre att bara följa alla lagar och att lämna kriminaliteten helt. Det är tydligt att kronisk 

kriminalitet som mycket annat beteende är ett resultat av vanor som i grunden är svår att 

bryta. Därför är det viktigt att samhället utför åtgärder och insatser som handlar om att bryta 

mönstret och få individer att ”lära om”. 
 
Under studiens gång efterlyste vi svenska studier inom fenomenet gängkriminalitet. Det finns 

massor av amerikanska studier om gäng (Roxell, 2002). Men i Sverige det inte några större 

gäng studier, utan fokus har varit på ungdomsbrottslighet (Sarnecki, 2010). Anledningen till 

varför det finns så lite forskning kan vara på grund av att det är ett relativt nytt fenomen samt 

att förhållandevis få gäng i Sverige i jämförelse med USA. Man hade kunnat göra mycket 

forskning inom detta område. Som förslag vore det intressant att studera hur gängmedlemmar 

kan rehabiliteras från kriminalitet. 
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Bilaga 1 

 

 
Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi är två socionomstudenter som läser termin sex vid Umeå Universitet och skriver vårt 

examensarbete. Syftet med studien är att intervjua och undersöka medlemmar inom 

organiserad brottslighet för att få en bild om hur deras liv ser ut. För att komma så nära en 

helhetsbild som möjligt är vi intresserade av att veta hur livet såg ut under barndomen, 

ungdomen tills livet idag. Samt även ta del av synen på framtiden. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Umeå 

Universitet. 
 
För att på bästa sätt tyda det som sägs i intervjun, och framföra det i skriftlig form önskar vi 

att spela in intervjuerna med hjälp av bandspelare. Intervjun kommer ungefär ta en timme 

med eventuella pauser vid behov. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kommer att ha tillgång till materialet. 
Om du har frågor eller önskar att ta del av resultatet kontakta gärna oss via mail eller telefon. 
Tack för din medverkan! 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daisy Omodho                                                            Niklas Andersson 

Tfn: 070-287 27 21                                                     Tfn: 076-823 13 74 

Mail: daomo001@hotmail.com                                  Mail: nicke90andesson@gmail.com 
 

Handledare 

Daniel Törnqvist 

Tfn: 090-786 98 85  

Mail: daniel.tornqvist@socw.umu.se 
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Bilaga 2  

 
 

 

 

 

Samtycke till deltagande 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av muntlig samt skriftlig information kring studien. Jag är medveten 

om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta intervjun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                                     _________________________     
Ort, datum                                                               Deltagare 
 

 

 

 

 

_________________________                                  _________________________ 
Ort, datum                                                                  Studieansvarig 
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Bilaga 3 

 
Intervjuguide 
 
Inledning 
Kan du berätta om dig själv? (familj/livsituation) 
Kan du berätta hur en typisk dag ser ut? 
Kan du berätta vad du tycker är viktigt i ditt liv? 
 
Dåtid 
Hur var din uppväxt?  
Hur var skoltiden? 
Hur var din tonårstid? 
Hur är ditt förhållande till alkohol och narkotika? (från barn till nutid?) 
 
Nutid 
Hur och när kom du i kontakt med ditt gäng? 
(Vad var det som sökte dig till att tillhöra detta gäng?) 
Hur ser du på vad ett gäng är? 
 
Vad är din definition av gäng? 
Vilka personliga egenskaper krävs för att tillhöra ett gäng? 
Vilken roll har gänget för dig i ditt liv? 
(Hur känns det att tillhöra ett gäng?) 
(Hur viktigt är ditt gäng för dig?) 
Har du suttit inne? 

Hur upplever du det att sitta inne? (Personligt/utomstående) 
Hur kan ditt gäng påverkas ifall du sitter inne? 
Vilka är och har varit de mest positiva sakerna med denna livsstil? 
Vilka är och har varit de mest negativa sakerna med denna livsstil? 
Varför tror du att du valt detta liv i jämförelse med ett vanligt arbete? 
 
Framtid 
Har du någon tanke om ett liv utanför kriminaliteten? 
Om ja, vad vill du syssla med? 
Hur ser du på framtiden? 
Ångrar du något? 
Hur upplever du att allmänheten uppfattar ert gäng? 
Tycker du att allmänheten har en rättvis bild av ert gäng? 
Hur ser du på medias bild av ert gäng? 
 
Något annat du vill tillägga? 
 
(Ev. frågor om syn på polisen/rättsväsendet?).               
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Bilaga 4 

 
Redovisning av sökmotorer 
Materialet som är insamlats inom denna uppsats är främst inhämtad utifrån sökmotorerna 

EBSCO och GOOGLE. För de litterära källorna har sökning på campusbiblioteket vid Umeå 

Universitet genomförts. Vid genomgång av artiklar från EBSCO har referenser inhämtats. De 

sökord som använts är organized crime*, narrative analysis*, family background*, 

criminality*. Vi klickade på “peer reviewed” för att få vetenskapliga artiklar. 
GOOGLE, BRÅ (brottsförebyggande rådet), SWEPUB har använts för att finna svenska 

rapporter och artiklar om organiserad brottslighet, samt för att finna risk- och skyddsfaktorer 

för att utveckla kriminalitet. Utifrån materialet som inhämtats har de källor som kan hjälpa oss 

att förstå kriminalitet samt böcker och artiklar som kan hjälpa oss att använda narrativ 

analysmetod. Artiklar som inte har någon koppling till avhandlingen har sorterats bort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


