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Förord 
Olika typer av kriminella grupper, alltifrån löst sammansatta nätverk till mer organiserade 

konstellationer, har uppfattats som ett växande problem i Sverige. Våldsamma gänguppgörelser 

där skjutvapen använts har under senaste åren varit frekvent förekommande. De personer som är 

mest aktiva i gängen och de som utövar det grova våldet är så gott som alltid män. Inom 

forskningen har dock relativt liten uppmärksamhet lagts på maskulinitetsperspektiv för att förstå 

kriminella karriärer i allmänhet, och gängkriminalitet och exitprocesser från dessa sammanhang i 

synnerhet. 

 

I syfte att öka kunskapen om drivkrafter och svårigheter för att lämna gängkriminalitet har 

Kriminalvården finansierat en studie som genomförts av forskare vid Göteborgs universitet och 

Linnéuniversitet.  

 

Resultaten i rapporten stärker bilden av att det utvecklingsarbete som gjorts i Kriminalvården för 

att stötta dessa klienter i att lämna gängen har identifierat rätt utvecklingsområden. Däremot 

finns det anledning att fortsätta arbetet med att säkerställa att arbetssättet också genomsyrar hela 

verksamheten. Den här rapporten ger belägg för att det är viktigt. 

 

Denna rapport är av sammanfattande karaktär och författarna planerar att publicera studien i 

bokform med mer utvecklade teoretiska och analytiska resonemang. 

 

Rapporten är skriven av Torbjörn Forkby och Henrik Örnlind, Linnéuniversitetet samt Jari 

Kuosmanen, Göteborgs universitet. 

 

 

Jenny Kärrholm, chef forsknings- och utvärderingsenheten 
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Författarnas prolog 

Arbetet med detta forskningsprojekt har varit en stor förmån. I våra samtal med män som lämnat 

kriminella gäng har vi fått kunskap såväl om vad som gjorde gänglivet attraktivt för dem 

inledningsvis, som vad som sedan blev svårt att hantera. Vi resonerande med dem om vad 

gänglivet inneburit för hur de sett på sig själva och särskilt för deras upplevelse av att vara man. 

Här har såväl glädjerika episoder som smärtsamma situationer återgetts. För alla dessa möten där 

männen reflekterat över sina livsval och vad som påverkat dessa är vi mycket tacksamma. Vi har 

gjort vårt bästa för att ta tillvara det som dessa män velat bidra med.  

 

Vi mötte också ett stort antal personer involverade i att stödja personer i att lämna gäng. En del 

av dem hade också ett uttalat uppdrag att arbeta just med exit-processer, medan andra ingick i ett 

större sammanhang med betydelse för avhopp och samhällsintegration. Även till dessa personer 

står vi i tacksamhetsskuld. Utan deras positiva inställning till att medverka, och utan det 

engagerade arbete en del av er kunde lägga ned på att förmedla kontakt med männen vi mötte, 

hade detta projekt varit svårt att genomföra. Arbetet med att stödja en exit-process är verkligen 

inte enkelt, och dessa personer kunde berätta om olika vägval och strategier som användes för att 

ge detta en struktur och ett innehåll. Vi känner stor respekt för den strävan som ofta finns mot 

att utveckla verksamheter som förmår att stödja personer att lämna gäng.  

 

Även personer som kan ha begått allvarliga brott kan förändra sin tillvaro, förändra 

uppfattningen om sig själva som personer och även rekonstruera sin manlighet. Detta är en 

rapport om hur detta kan gå till och vad som verkar vara viktigt för ett gynnande sammanhang 

för exit-processer.  

 

Den referensgrupp som knöts till projektet har gett goda inspel och kommentarer. Vi vill tacka 

Kriminalvårdens FoU-enhet både för det ekonomiska stöd som möjliggjort studien och de 

stimulerande och fruktbara samtal som fördes för att precisera den.  

 

Utöver den här skriften planeras för andra publiceringar från projektet. Där kommer mer av den 

teoretiska och forskningsmässiga underbyggnaden, samt fördjupade resonemang och analyser att 

finnas.  

 

Växjö och Göteborg maj 2019 

 

 

Torbjörn Forkby Jari Kuosmanen  Henrik Örnlind   
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Sammanfattning 

Uppkomsten av gäng och den brottslighet som förknippas med dem har sedan början på 2000-

talet fått stor uppmärksamhet i Sverige. Formationer bildade i vissa socialt utsatta 

bostadsområden har vuxit fram och tagit plats vid sidan av, och inte sällan i konkurrens med, 

redan etablerade MC-grupperingar. Olika uppgörelser mellan gäng har återkommit kontinuerligt i 

mediernas rapportering, och flera politiska initiativ har tagits för att komma tillrätta med 

problematiken. Vilka är då de som lockas av gängen, hur ser deras bakgrund ut, och vad 

hoppades de på att få ut av ett medlemskap? I detta projekt undersöktes hur det går till att lämna 

ett gäng, samt i vilken mån det behövs stöd i denna process och vad som är viktigt för att stödet 

ska fungera. Totalt intervjuades 20 personer med egen gängbakgrund och 42 intervjuer 

genomfördes också med verksamma i stödverksamhet för att besvara dessa frågor. 

 

När gäng diskuteras skyls ibland det faktum över att det nästan uteslutande handlar om män som 

är medlemmar eller har de centrala positionerna. Frågor som berör manlighet var därför viktiga i 

undersökningen. Dessa handlade om vilka manligheter som efterfrågas och ges utrymme i 

gängmiljön samt vad som händer med denna konstruktion av manligheten när man lämnar 

gänglivet bakom sig och ställs inför nya krav och förväntningar. 

 

De svar vår studie anger är mångfacetterade och varje person har sin individuella livsberättelse. 

Samtidigt framträder tydliga mönster. I princip samtliga av de intervjuade 20 männen berättade 

om en tuff uppväxt, inte minst när det handlade om den egna familjen och erfarenheter inom 

skolan. Tillsammans gav de negativa upplevelserna av att inte ha en trygg hemmiljö, och att 

komma efter kamraterna i skolan, upphov till osäkerhet och till en vilja att revanschera sig. 

Framtidsutsikterna i det ”vanliga” samhället uppfattades som små, och gängen kunde här erbjuda 

en alternativ och kompenserande arena. I gängen hoppades männen på att få uppleva en 

samhörighet och gemenskap, ibland benämnd som broderskap – och här kunde de visa att de 

visst dög till något. Gänget fungerade dock inte alltid som de hoppats på. Konkurrens med andra 

grupper, utmaningar från andra medlemmar inom den egna gruppen, och inte minst att gänget 

krävde att bli prioriterat i förhållande till familjen, gjorde att tillvaron blev alltför påfrestande både 

psykiskt och socialt.  

 

Att lämna gänget innebar en omförhandling av vad ens manlighet skulle stå för. I gänget var 

tuffhet, styrka och att aldrig backa sådant som hyllades och förknippades med manlighet. Detta 

kom för några i stark kontrast exempelvis med sådana värden som var förknippade med ett 

föräldraskap. Ansvarstagande och omsorgskänslor inför andra polariserade gentemot livet i 

gängen. 

 

Under studien genomförde vi också ett 40-tal intervjuer med personer som hade någon form av 

stödfunktion för dem som avsåg att lämna ett gäng. Dessa arbetade inom kriminalvård, 

socialtjänst, polis och även hos idéburna organisationer. Tillits- och relationsskapande arbete 

visade sig ha en avgörande betydelse i denna verksamhet. Många av männen hade redan tidigt i 

livet grundat ett lågt förtroende för myndigheter i allmänhet, och om de överhuvudtaget skulle 

utmana denna tanke krävdes ett personligt engagemang, bra bemötande och goda kunskaper om 

gäng och kriminalitet. Vidare krävdes i många fall ett flerdimensionellt stöd och även 

skyddsinsatser, kanske i form av bostad på ny ort, skyddad identitet, och nya sociala kontakter. 
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Många avhoppare hade erfarenhet av missbruk och tidigare traumatiska stressrelaterade 

upplevelser. Flera avhoppare hade också ett stort behov av att återknyta eller reparera kontakten 

med barn och familj.  

 

Visserligen fanns det personer som nått fram till männen och blivit viktiga i deras 

förändringsprocess, men det visade sig också att det fanns en hel del förhållanden som istället för 

att öka möjligheterna till att forma en ny identitet och ett nytt livsinnehåll, verkade minska dem. 

Såväl bland männen som hos stödpersonerna fanns det kritiska röster, vilka pekade på att stödet 

och arbetet med avhoppet inte fungerat tillfredsställande. Det gällde exempelvis utslussning och 

samverkan mellan myndigheter. Det framgick också att det saknas långsiktighet och specialiserad 

kunskap för att kunna samordna och kvalitetssäkra stödet i hela landet.  
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Summary 

Since the early 2000s, the phenomenon of gangs and the criminality associated with them have 

caused concern and attracted attention in Sweden. Various groupings that formed in socially 

vulnerable housing areas grew and positioned themselves alongside, and frequently in 

competition with, some of the established motorcycle gangs. Since then, clashes and showdowns 

between gangs have been repeatedly reported in the media and a number of political initiatives 

have been taken to address the problem. Who are the people who are attracted to these gangs? 

What sort of background do they have and what are they hoping to achieve by becoming a gang 

member? In this project, the process of leaving a gang and the support needed in this process 

was investigated, and crucial elements for the support to be effective were identified. In total, 20 

men with a gang-member background and 42 people in formal support roles were interviewed to 

answer the research questions.   

 

It is almost exclusively men who are members and hold central positions in gangs, which is 

sometimes obscured in conceptual discussions about gangs. In this study, questions linked to 

manliness were important and, therefore, the construction of manliness in a gang environment 

and the subsequent reconstruction of manliness following the exit-process and what happens 

with this construction after a man has left a gang and is faced with new expectations was 

investigated. 

 

The answers gained from the study were multifaceted, indicating that each person must be 

understood individually. At the same time, distinct patterns could be discerned. In general, all of 

the 20 men who were interviewed described a tough upbringing, not least with regard to their 

own family and experiences at school. The negative experiences of not having a secure home 

environment and falling behind peers at school led to a sense of uncertainty and a desire to seek 

revenge. They perceived that their future prospects in “ordinary” society were very small and that 

the gang would be able to offer an alternative and compensatory arena. The men hoped that gang 

life would give them a sense of belonging and togetherness, sometimes termed brotherhood, and 

that in this setting they would be able to prove their worth. However, gang life often did not 

work out the way they had hoped. Competition with other groups and multiple challenges within 

the group, such as the expectation of prioritising the gang over family life, caused too much 

mental and social strain.  

 

Leaving the gang implied a renegotiation of what it means to be a man. In the gang, strength, 

toughness and never backing down were characteristics that were acknowledged and rewarded. 

For some of the men, this was in strong contrast with, for example, the values associated with 

parenthood. Taking responsibility for and caring about others had a polarising effect on gang life 

and the arbitrator was frequently their own children and family. 

 

The study also included about 40 interviews with people who, in their work role, have an 

opportunity to support the exit-processes. These persons were employed by the Swedish Prison 

and Probation Service, the social services, the police or by a non-profit organization. The work 

put into creating trust and building a relationship was a crucial part of the support activities. 

Many of the men had adopted a stance of having little trust in public authorities early in their 

lives and to challenge this position, personal commitment, a positive attitude, and substantial 

knowledge about gangs and criminality were necessary. In addition, in many cases, multi-
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dimensional support was needed, such as accommodation in a new location, protected identity 

and new social contacts. Many of the men had experiences of substance abuse and traumatic 

stress-related incidents, and they also had a great need to repair relationships and regain normal 

contact with their children and families.  

 

While some support persons were able to reach the men and become an important part of the 

change process, it was also noted that there were some circumstances which instead of 

strengthening the opportunities of adopting a new identity and life, seemed to weaken them. 

Both among the men themselves and among the support persons, there was criticism that the 

support system intended to help them to leave the gangs did not work satisfactorily. The criticism 

related to, for example, a perceived ineffective prison release and reintegration process as well as 

a lack of collaboration between authorities.  In addition, we conclude that there is a great need 

for long-term planning and specialist knowledge to coordinate and increase the quality of support 

nation-wide.  
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Inledning 

Ny kunskap och nya perspektiv 

”Hvar tid har sina slagord. Så äfven vår. Och ett af vår tids allra mest slitna slagord är »ligapojkar». Så länge 

människors minne går tillbaka, har det varit godt om orostiftare och våldsverkare. Finnas ligor, så böra de för 

fullständighetens och redighetens skull gifvetvis också ha ett namn, och i så fall ligger det onekligen närmast till 

hands att uppkalla dem efter de »distrikt», inom hvilka de bedrifva sin organiserade verksamhet.” 

 (Svensk läraretidning, 1898, 17:e årgången, nummer  

 

Året var 1898 och diskussionen gick het om hur samhället skulle agera gentemot ligapojkarna. 

Citatet visar att gängbrottslighet inte är något nytt i Sverige, utan har återkommit i olika former 

under lång tid (Ohlsson & Swärd, 1994). Samtidigt är gäng föränderliga till sin form och vilka 

aktiviteter de engagerar sig i.  

 

Gäng finns i alla delar av världen och man kan se likheter i hur de organiserar sig och vilka idéer 

och normer som vanligen hyllas (Hagedorn, 2008). I denna rapport kommer vi särskilt 

koncentrera oss på hur gänget utgör en kompensatorisk arena för män som sig komma tillkorta i 

andra sammanhang, något som vi återkommer till i redovisningen av den internationella 

forskningen. Gäng relaterar också till ett lokalt sammanhang där situationen i Sverige skiljer sig 

exempelvis från den i USA, där merparten av gängforskningen bedrivits. Genom att undersöka 

hur gäng växer fram, vidmakthålls och i vissa fall lämnas i Sverige vill vi ge ett bidrag till 

kunskapen om såväl likheter som skillnader.  

 

Denna rapport kan ses som en del av ett växande forskningsintresse för gäng och hur arbetet 

med dessa kan bedrivas i Sverige. Ett exempel ges i en aktuell BRÅ-rapport (BRÅ, 2019) om 

våldet med skjutvapen och stadsdelsgäng. Denna tar upp hur gänget erbjuder en arena för att bli 

någon i avsaknad av andra uppfattade alternativ, något som också tematiserats tidigare (Forkby & 

Liljeholm Hansson, 2011).  

 

Vår ambition är samtidigt att tillföra ny kunskap och andra perspektiv på dessa frågor. I studier 

om gäng och kriminalitet har det exempelvis varit vanligt att behandla manlighet och kön som 

”variabel”, utan att ha tagit från modern forskning om manlighet. Frågor om gängets organisering 

har på liknande sätt framförallt förståtts i förhållande till uppbyggnad och roller, och mindre med 

utgångspunkt i mer elaborerad organisationsteori för att förstå spänningar, intentioner, 

förhoppningar i relation till hur gängen skapas i praktiken. Vi avsåg med studien att bidra med en 

mer teoretisk förankrad analys på dessa frågor.  

 

Denna rapport är en kortare version av en forskningsrapport från studien.1 Vi lyfter här fram 

huvudresultaten och har tagit bort en del av teoripresentationen, exemplifierande citat, mer 

utvecklade teoretiska och analytiska resonemang för att göra den mer tillgänglig. 

  

                                                 
1 Diskussion om en förlagspublicering av forskningsrapporten pågår i skrivande stund. 
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Syfte och frågeställningar 

Studien har finansierats av Kriminalvården. Forskningsprojektet har löpt på tre år och framförallt 

inriktats på att undersöka hur olika konstruktioner av maskuliniteter bidrar till respektive 

motverkar en gänganknytning och kriminalitet och vad det innebär att lämna denna anknytning. 

Vi belyser också vilket socialt, emotionellt och övrigt stöd som männen själva och 

stödverksamheterna, uppfattar som relevant under exitprocessen. 

 

1. Hur har processen innan och efter avhoppet sett ut och framförallt, vilka svårigheter har 

männen ställts inför i denna process? 

2. Vilka faktorer har bidragit till att männen velat komma ifrån gruppen? 

3. Vad är det för slags manligheter som männen har utvecklat under gängtillvaron? 

4. I vilken mån och på vilket sätt har männen under exitprocessen lyckats att konstruera 

manligheter som bidrar till integrationen i andra miljöer och sammanhang, samt hur kan 

sådana manligheter se ut? 

5. Vilket socialt, emotionellt och övrigt stöd i denna process har de fått av dem som arbetar 

med avhoppare, och hur uppfattas detta stöd av männen? 

Genomförande och inramning 

Studien har i första hand skett i södra och mellersta Sverige. Denna studie relaterar till livs-

processer, organisering och avhoppsprocessen från gäng. För studien har vi valt personer som 

själva uppfattar sig vara eller har varit del av en grupp som återkommande har begått brott 

tillsammans.  

 

Grupperna har begått olika typer av brott som egendomsbrott, narkotikabrott, våldsbrott, 

trafikbrott och sexualbrott tillsammans, eller i olika konstellationer inom gruppen. Grupper som 

enbart tillfälligt begår ett brott tillsammans, eller har kort varaktighet har därför undantagits.  

 

För att sätta in vår studie i relation till förekomsten av gäng i Sverige idag kan vi hänvisa till 

Rostami med flera (2018) som använt polisens register över aktuella personer med någon 

koppling till organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism. De med relevans för vår 

studie grupperades i fem kategorier. Framförallt mötte vi personer som varit anslutna till Mc-gäng 

eller gatugrupperingar. Även om det kan finnas felkällor kan man i rapporten se att det finns 

flerdubbelt många fler registrerade individer i Mc-gängen (knappt 5 100) än i gatugrupperingarna 

(knappt 800). 

 

1. Nätverk bestående av personer med samröre med organiserad brottslighet 

2. Partiella organisationer vilka hade en längre tids dokumenterad brottslighet i olika 

konstellationer utan att de för den skull utgjorde en formell organisation  

3. Gatugäng som definierades som självmarkerande med viss territoriell anknytning 

4. Mc-gäng inom den så kallade 1% miljön 2 

5. Maffia som urskildes genom sin förmåga att kunna påverka samhällsinstitutioner 

 

                                                 
2 1 % har kommit till som en respons på uttalanden som att 99 % av MC-intresserade personer är laglydiga och 

skötsamma individer – här återfinns alltså den resterande procenten. 
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En ytterligare inramning av studien kan ges av det växande intresse som generellt finns för frågor 

om att lämna brottslighet för att (re)integreras, eller bättre: att ”återgå” till samhället. Denna 

relaterar till de de förändringar som skett internationellt inom kriminalpolitiken och forskningen, 

framförallt i Nordamerika. Bakgrunden är här den stora ökningen av fängelsestraff och förläng-

ningen av strafftider som skedde i USA från 1970-talet. I början av detta decennium var vid en 

given dag omkring 200 tusen intagna på statliga eller federala anstalter, för att hamna på över 1,6 

miljoner år 2008 (inräknat lokala anstalter stiger antalet till 2,2 miljoner). Forskare talade om en 

massinspärrning, vilken särskilt drabbat vissa etniska och socialt utsatta grupper (Garland, 2001, 

2018). 

 

Bakom den tuffa lagstiftningen vilade dock en lika tuff sanning: ”they all come back”. År 2013 

frisläpptes omkring 600 tusen personer i USA från statliga och federala fängelser (prison), och 

om man räknar in dem som släppts ut från delstaternas fängelser (jail) får man ett mycket högre 

antal än så. Detta samtidigt som forskning visade att fängelsestraff har noll eller negativ effekt på 

återfall i brott (Jonson & Cullen, 2015). Situationen i Sverige kan se något annorlunda ut på grund 

av andra former för fängelsevården, tillgänglig rehabilitering och möjligheten till samhälls-

integrationen. Generellt har andelen som återfaller i brott efter fängelsevistelse har sjunkit i 

Sverige från 2006 till 2015 från 50 till 40 procent (Kriminalvården, 2018b). 

 

Under den ”tuffa perioden” inom kriminalpolitiken i USA minskade också stöd och rehabilite-

rande insatser under anstaltsplaceringen, dels på grund av policyförändringar och dels på grund 

av att det faktiska antalet intagna gjorde dessa insatser svåra att administrera i stor skala. I samma 

anda som ledde till att fängelsedomarna ökade i antal, ifrågasattes också övervakning och 

rehabiliterande och stödinsatser i frihet. Det stora flertalet stod utan stöd såväl under som efter 

fängelsevistelsen, och planerade utskrivningar förekom enbart i undantagsfall. 

 

Ett tag verkade också inriktningen mot tuffare tag stödjas av en uppgivenhet från forskningshåll, 

där genomgångar av forskningsläget resulterade i slutsatsen att inget verkar hjälpa – nothing 

works (Martinson, 1974). Denna slutsats ledde snart till motreaktioner, dels efter mer ingående 

analyser av befintlig forskning och dels genom utveckling av utvärderingsmetoderna. Av skäl som 

att det stora antalet fångar började bli ohållbart, att fängelset i sin utformning inte fungerande 

utan förvärrade situationen och att forskning visat att stöd och rehabilitering faktiskt har effekt, 

skedde en kursförändring i början av 2000-talet. Sedan dess har stora medel riktats mot att bygga 

upp ”reentry-program”, vilket också inneburit att forskningen kunnat expandera och ge allt bättre 

kunskap om vad som fungerar och inte (Jonson & Cullen, 2015). Åtskilligt återstår dock att 

undersöka, inte minst att jämföra olika länders system och stödmodeller. 

 

Det är vår förhoppning att bidra till kunskapen om vad som motiverar såväl involveringen som 

avhoppet från ett gäng, samt med stöd från tidigare forskning också kunna bidra med kunskap 

om vilket stöd är gynnsamt i denna process och hur det kan utformas. 

Disposition 

Rapporten inleds med en redovisning av tidigare forskning och vårt tillvägagångssätt i studien. 

Därefter inleds resultatpresentationen med en livshistorieanalys som är kopplad till forskning om 

manligheter. Här diskuteras vad ett gängmedlemskap kan innebära för att realisera och 

kapitalisera manlighet, samt vad som lett till att de sökt sig ur dessa sammanhang. Efter denna 
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genomgång kommer ett kapitel som diskuterar gäng som en form av organisering. Längtan efter 

gemenskap och broderskap är centralt, men så är också konkurrens, våld och stridigheter. Här ses 

gängen som spänningsfyllda arenor vars fortlevnad avgörs av i vilken mån de kan motverka de 

krafter som hotar dem.  

 

Nästkommande kapitel bygger på intervjuer med yrkesverksamma inom Kriminalvården som 

möter dessa män med intention att stödja vägen ut från gänget. Rapporten avslutas med en 

diskussion om vad det innebär att lämna gänget, samt ett kapitel som summerar studien och 

resonerar om vad resultaten kan ha för betydelse för utvecklingen av stödarbetet. 
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En översikt över tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas den forskning som studien relaterar till. Vi presenterar först forskning 

som handlar om att upphöra med brottslighet generellt. Här tar vi upp studier som undersökt hur 

upphörande av brott hänger samman med olika livsfaser. Vi går sedan över till att lyfta fram 

frågor som specifikt rör gäng, vad det är som lockar med ett gängmedlemskap och vad som gör 

att personer söker sig ut från dessa sammanhang. 

 

Därefter lyfter vi fram forskning som specifikt berört kön, framförallt manlighet och gäng. I 

dessa delar berörs också frågor kring hur ett stöd kan utformas för att underlätta exit. Detta tema 

fokuseras särskilt i ett avslutande avsnitt som lyfter fram forskning kring det som benämns som 

”reentry”, som undersökt hur vägen från fängelset och in i samhället kan gå till och underlättas. 

Här berör vi också de skillnader och likheter som finns mellan att sluta med kriminalitet och att 

lämna ett gäng, och vi menar att gäng-exit kan ses som en additiv process i förhållande till att 

lämna kriminalitet. 

Kriminalitet och gäng och exit i ett livsloppsperspektiv 

Laub och Sampson (2003) är de viktigaste företrädarna för livsloppsperspektivet inom 

kriminologin. De presenterade år 2003 i boken Shared beginnings, divergent lives: Delinquent boys to age 

70 den hittills mest omfattande longitudinella studien av personer som begått brott i unga år. Här 

följdes 500 pojkar till dess de var 70 år gamla. En av föresatserna var att undersöka hur 

brottslighet sammanföll med ålder och olika livshändelser. Syftet var att fördjupa frågor kring vad 

som kan förklara såväl uppkomsten av brottslighet som att upphöra och skapa motståndskraft 

mot sådan. Det var mycket få brottsaktiva i gruppen när de kom upp i 40 - 50 års-åldern. Vad var 

det då för faktorer som fick dem att lämna brottsligheten?  

 

Här kunde forskarna peka på en mängd händelser och situationer. Av dessa hade de individuella 

riskfaktorerna som kunde konstaterades under barn- och ungdomstiden enbart en mindre 

betydelse. I takt med ökad ålder blev istället informella sociala kontrollfaktorer mot att begå brott 

allt fler och starkare. När individen blev äldre tenderade parametrarna i individens riskkalkylering 

få förändrade värden. Fortsatt kriminalitet uppfattades inte kunna leda till förbättrade 

levnadsförhållanden och livskvalitet, detta trots att livet efter att ha slutat med brottslighet i 

många fall fortfarande kunde vara klart problematiskt (jämför Shover, 1996).  

 

Viktigt för att upphöra med brottslighet är sådant som även generellt för människor har stor 

betydelse, som att ingå i ett partnerskap, gifta sig, få barn, genomgå militärtjänstgöring och 

komma i arbete. Sådana förändringar kan få implikationer på värderingar kring vad som är viktigt 

och värdefullt i livet, och vad som därmed kan förloras av det som uppfattas positivt i livet. 

Sådana sociala förändringar kan också ge en struktur och innehåll för vardagen och livsföringen. 

Genom att ingå i stödjande sociala institutioner, relationer och sammanhang får individen en 

stabiliserande ram för de vardagliga rutinaktiviteterna.  

 

De som fyller sin vardag med lönearbete har exempelvis färre möjligheter att begå viss typ av 

brott, likaledes som sociala normer på arbetsplatsen kan hjälpa till att motverka kriminogena 

attityder. Att stödja personer i att lämna brottslighet skulle därför mer systematiskt kunna 

använda sig av sådana mekanismer som verkar fungera när personer lämnar brottslighet mer 
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generellt.3 Det kan innebära att skapa situationer där en tydlig gräns mot det tidigare livet är 

möjlig, ge tillgång till såväl stöd och informell social kontroll, medverka till att struktur skapas för 

livet och att det därigenom skapas en möjlighet till att påbörja rekonstruera identiteten: 

 

(1) knife off the past from the present; (2) provide not only supervision and monitoring but opportunities 

for social support and growth; (3) bring change and structure to routine activities; and (4) provide an 

opportunity for identity transformation. Personal agency is also important for desistance, as the men were 

active participants in the decision to give up crime. (Laub & Sampson, 2003, s. 146) 

 

Att upphöra med brottslighet, och att lämna gäng kan för vissa hänföras till ett avgränsat val som 

gjorts vid ett speciellt tillfälle. Detta val kan ha föregåtts av tvivel samt sökande efter alternativa 

livsföringar. Valet följs sedan upp och stabiliseras genom en nyorientering för att skapa ett nytt 

liv, på det sätt som Ebaughs (1988) exit-teori beskriver det. En person har kanske har ställts inför 

en dramatisk situation eller på annat sätt befunnit sig i en sådan situation där ett sådant tydligt 

blivit nödvändigt.  

 

För andra fall går livsförändringen inte till på detta sätt. Istället för en tydlig brytpunkt framstår 

livsförändringen som en följd av en rad mindre tillfälliga beslut, och den avgränsade situationen 

löses upp till att bli en process (O'Neal, Decker, Moule, & Pyrooz, 2016). Individens resa kan här 

istället uppfattas som ett mer eller mindre kontinuerligt navigerande mellan uppfattade risker, 

negativa framtidsscenarier och det som en gång var lockande med brottsligheten/gänget. 

Förpliktelser och ansvar kan stå emot förhoppningar om snabb framgång och respekt, och det 

finns återkommande ett behov av att skapa realistiska men samtidigt uppfattat möjliga vägar för 

att skapa ett tillfredsställande liv utanför gänget. Livet framstår här som ett slags tillfälliga 

ståndpunkter mellan lockande pull- och frånstötande pushfaktorer. 

 

Att skapa motståndskraft till att varaktigt avhålla sig från brottslighet verkar generellt handla om 

att komma in sammanhang med samverkande krafter som understöder en livsförändring. En 

kärleksrelation eller att lämna ett gäng behöver således inte alltid ha en direkt effekt på 

kriminaliteten, utan denna kan komma genom indirekta mekanismer, så som att ett förändrat 

umgänge skapar nya sociala influenser att ta hänsyn till (Forkby, 2007; Forkby & Turner, 2016; 

Pyrooz, Sweeten, & Piquero, 2013; Sweeten, Pyrooz, & Piquero, 2013).  

 

Att upphöra med brottslighet och gängtillhörighet är en process som inkluderar såväl utvecklings-

mässiga, psykologiska som sociala aspekter. Sweeten, Pyrooz och Piquero anger år 2013 att 

utvecklingspsykologiska teorier kan ge en ingång till att förstå hur den allmänna mognaden, 

identitetsutvecklingen och de kognitiva processerna fungerar. För ungdomar kan sådan teori 

sprida ljus över varför brottslighet i många fall tonar ned vid inträdet i vuxenlivet. När ungdomen 

mognar utvecklas det allmänna omdömet, förmågan att kontrollera aggressiva impulser och 

konsekvenstänkandet. Dessa processer kan vara viktiga för att kunna se på sig själv utifrån och 

kunna ange potentiella framtidsscenarier. Alltså, sådant som är viktigt för att ta en mer 

informerad ställning om att lämna brottslighet och gäng. De kognitiva förändringarna kan 

                                                 
3 Inom delar av missbruksforskningen är man inne på liknande tankar och har visat att en hel del personer upphör 

med ett missbruk utan hjälp av specifik behandling. Man talar här om processer av ”natural recovery” (Sobell, 

Ellingstad, & Sobell, 2000) 
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fungera som ”hooks for change”, som kan koppla samman med andra livsförändringar och 

därigenom möjliggöra reella förändringar. 

 

Att lämna kriminalitet kan ses som resultatet av ett flertal samverkande faktorer och processer 

som hålls samman av individens egen vilja. Förebildliga narrativ om hur det kan gå till att bryta en 

tidigare livsföring kan stadga upp den egna livsberättelsen i enlighet med ett framgångsnarrativ 

”prototypical reform story” (Maruna, 1997). Här spelar det personliga agentskapet en central roll, 

inte minst för den enskildes möjlighet att vidmakthålla självrespekt. I bästa fall kan sådana 

framgångsberättelser fungera ömsesidigt förstärkande där frågan om vad som är huvudkraft, 

ursprunglig drivkraft och vad som kommer efterhand inte alltid är lätt att urskilja. En inspiration 

till att lämna ett gäng skulle exempelvis kunna komma från ett föräldraskap. Dilemman 

förknippande med hur ansvaret för barnet fungerar tillsammans med ett liv med stora risker kan 

ge insikten att möjligheten till ett aktivt och närvarande föräldraansvar kan försvåras drastiskt vid 

fortsatt gängmedlemskap (Kreager, Matsueda, & Erosheva, 2010). Den egna viljan till förändring 

har genom detta satts i rörelse och fått en förankringspunkt. Denna kan leda till ett mer aktivt 

sökande efter stöd till att bryta med tidigare livsföring och så vidare.  

 

Att lämna brottslighet är ett brott mot tidigare livsföring vilket involverar en process där 

individen introduceras i och kan träna sig i att fungera i nya sociala världar. I dessa sammanhang 

konfronteras individen troligen med andra värderingar, aktiviteter och socio-emotionellt kapital 

än dem som råder i gänget. Möjligheter kan också öppnas för att etablera meningsfulla relationer 

till andra människor, och en process kan stärkas där individen börjar anpassa sitt liv till en mer 

strukturerad vardag och konform livsföring. Totalt sett kan ett sådant sammanhang kontinuerligt 

förse personen med anledningar till att den nya livsföringen är mer positiv än den gamla (Irwin, 

1970; Meisenhelder, 1977). Men vad som blir viktigt för en person, behöver inte vara det för en 

annan.  

 

Importantly, these turning points are not interpreted in the same way for all offenders. Thus, it is 

especially useful to understand the different meanings that some offenders apply to family, work, marriage, 

and criminal justice experiences. This latter life experience is particularly important because criminal 

justice intervention "works" for some offenders but not others and it is important to understand this 

variation. (Piquero, 2004, s. 354) 

 

Upphörande med brottslighet, ”termination”, och de processer som detta leder fram till detta, 

”desistance”, sker under olika delar av livet. Det finns därför all anledning att uppmärksamma 

hur olika interventioner och insatser kan harmoniera och förstärka de brottsreducerande 

mekanismer som är verksamma under olika skeden av livet (Laub & Sampson, 2001, s. 3). Det är 

likaledes viktigt att i möjligaste mån undvika åtgärder som riskerar att verka i motsatt riktning, så 

som den avvikelseträning som exempelvis konstaterats inom den institutionella ungdomsvården 

(Dodge, Dishion, & Lansford, 2006). 

 

Att lämna gänget 

Det finns en hel del forskning om vilka förhållanden som ökar risken för att en person ska bli 

medlem av ett gäng. Klein och Maxson (2010) sammanställde år 2010 resultatet från 20 studier 

om pushfaktorer som låg bakom involveringen i gatugrupperingar och kunde genomgående 
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konstatera att gängmedlemmar hade vuxit upp med bristande ledning från föräldrar. De hade 

också upplevt negativa livshändelser som de hade haft svårt att hantera, hade anammat antisociala 

värderingar tidigt och umgicks med kamrater med någon form av riskbeteende (delinquent 

peers). Till detta måste man lägga den dragningskraft i form av pullfaktorer som gänget kan stå 

för. Här återkommer forskningen till sådant som att gänget kan erbjuda ett sammanhang där man 

har roligt för att motverka vardagens tristess och frustration, får skydd, umgås med sina vänner, 

upplever syster- eller broderskap. substitut för familjen, åtnjuter respekt, och kan få tillgång till 

lättförtjänta pengar. Utöver detta kan gänget uppfattas som en plats där medlemmarna får visa att 

de lyckas med saker, och i den meningen ge möjlighet till ”empowerment”.  

 

Att socialiseras som gängmedlem i en gatugruppering innebär att lära sig att behärska ”code of 

the street” där sådant som att visa oräddhet och kontroll och att inte backa ut från hotfulla 

situationer är centralt (Anderson, 1999). Kvinnor som ansluter sig till gäng verkar i högre grad än 

män påverkas av att ens familj eller vänner redan är gängmedlemmar. Skäl som att få erkännande 

”reputation”, och även att göra motstånd mot traditionella könsroller framkommer också i högre 

grad. Killarnas anslutning påverkas vice versa i högre grad viljan till att uppleva spänning, 

uppfattat behov av att försvara ”sitt” område och även att få uppleva en gemenskap (Peterson & 

Panfil, 2014).  

 

Ett gängmedlemskap innebär förespeglingar av vinster av olika natur, ekonomisk, leva mer 

äventyrligt och spännande liv, att få status och gemenskap et c (Forkby & Liljeholm Hansson, 

2011). Från ett stödperspektiv uppkommer då lätt frågan om hur man ska kunna erbjuda ett 

alternativ till dessa lockelser. Gänget kan uppfattas erbjuda ett sätt att leva och en livsstil som är 

svår att konkurrera med, om vi tänker oss att alternativet ska innebära liknande uttryck, fast i det 

”ordinarie” samhället. Hur ska personer som är vana att kunna spendera tusentals kronor på en 

kväll fås att leva ett liv med mycket mer marginella ekonomiska tillgångar? Hur ska man ersätta 

den spänning som kan komma från brottslighet med alternativa kickar?  

 

Forskning som undersökt olika faser av gängassociation, från involvering, tiden som medlem till 

processen att lämna kan här dock lämna vissa lugnande besked. Denna indikerar att det är olika, 

asymmetriska, orsaker till att anslutande sig till och att lämna ett gäng (Uggen & Piliavin, 1998). 

Konkret innebär detta exempelvis att stödarbete inte handlar om att ersätta den ekonomiska 

förtjänsten från illegala aktiviteter med lagliga alternativ. Ekonomiska motiv kan nämligen ha 

varit ett motiv till att ansluta sig, medan det är andra motiv som är viktiga för att lämna.  

 

Forskning om unga personer som lämnar en gängtillvaro har diskuterat hur de positiva lockelser 

som inledningsvis förknippades med gänget, som kamratskap, spänning, pengar och status i 

efterhand överskuggas av negativa aspekter. Dessa kan handla om att brottsligheten inneburit en 

tydlig uppmärksamhet från polisen, att våld och hot om våld kommit från andra grupperingar, 

omsorg om närstående, en ökad mental mognad, att gänget uppfattas stå i vägen för vuxenlivet 

samt att en generell osäkerhet inför sin säkerhet blivit påtaglig. Allt detta kan ge upphov till en 

stegrad upplevelse av otillfredsställelse med gängtillvaron (Huizinga, Cunningham, Elliott, 

Johnson, & Henry, 2005; D. C. Pyrooz & Decker, 2011).  

 

Pyrooz och Decker (2011) föreslår med stöd av en studie i USA av 84 unga under 18 år som var 

eller hade varit gängmedlemmar, en typologi som relaterar exit-processen till såväl medlemskap i 

gäng som till kriminalitet. Denna visar att en person fortfarande kan vara del av gängets sociala 
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nätverk utan att ha en fortsatt egen kriminalitet, men också tvärtom. För att verkligen kan sägas 

ha genomgått en exit-process innebär det att både ha brutit nära kontakt med gänget som att ha 

slutat begå brott, hävdar författarna.  

 

Banden till och involvering i gänget hade stor betydelse för hur avhoppet sett ut. För de flesta var 

exit-processen en följd av mognadsprocesser, där de negativa konsekvenserna av ett fortsatt 

deltagande uppfattades som för allvarliga. För den undersökta (unga) gruppen var internt 

relaterade risker med gängmedlemskapet viktigare än informella kontrollmekanismer som kunde 

associeras med sådant som familj och arbete.  

 

Ett viktigt resultat i denna studie var också att den stora gruppen, fyra av fem, kunde lämna 

gänget utan fientliga repressalier. När sådana förekom fanns det någon form av gängintern 

konflikt. Med andra ord verkar det i dessa sammanhang funnits en förståelse för att en person 

kan vilja lämna gänget på grund av sådant som hänger samman med en vilja att komma vidare i 

livet, kanske satsa på familj, utbildning och kommande arbete, och komma bort från den 

kriminalitet och våld som kunde uppfattas höra ungdomstiden till.  

 

För en del innebär själva gängassociationen en paradoxal utveckling. Då en viktig ambition 

bakom att ansluta sig till gänget just var att öka den egna säkerheten och tryggheten, leder detta 

medlemskapet i praktiken en ökad risk just för att bli utsatt för våld och annan brottslighet. Detta 

kan komma såväl från medlemmar av samma gäng som från rivaliserande grupperingar. Samtidigt 

kan gänget ändå fungera trygghetshöjande i emotionell mening i så motto att det ökar känsla av 

trygghet, att riskerna uppfattas som kontrollerbara och att medlemmen inte är ensam att möta 

osäkerheten på gatan, även om själva utsattheten för brott ökar (Melde, Taylor & Esbensen, 

2009).  

 

En jämförande studie har gjorts av unga, i genomsnitt 15 år gamla, gängmedlemmar i USA och 

Holland, där de allra flesta genomgick en exit-process. Den genomsnittliga tiden av medlemskap 

var här omkring ett år (Weerman & Esbensen, 2005). Utträdet hängde samman med graden av 

involvering (gang embeddedness) i gruppen, där högre grad av inbäddning sammanföll med 

längre tids medlemskap (Pyrooz et al., 2013). Från etnografisk forskning framkommer samtidigt 

att gängmedlemmar ofta har både svårt att lämna och befinna sig utanför gänget och 

brottsligheten (Aldridge & Medina, 2007). Vissa gäng kan sägas erbjuda en helhetslösning med 

socialt stöd, en känsla av tillhörighet, vänskapsrelationer, någonstans att bo och ekonomiskt stöd 

(Harris, Turner, Garrett, & Atkinson, 2010).  

 

Andra hinder som kan uppstå för individer som vill lämna gängtillvaron utgörs av svårigheter i att 

övertyga myndigheter om ens intentioner (Aldridge & Medina, 2007), hitta en legal sysselsättning 

(Hagedorn & Macon, 1988; Scott, 2004), hantera relationerna till andra gäng, och även att hantera 

sitt gamla gäng och tidigare bekantskaper – inte minst efter en fängelsevistelse (Aldridge & 

Medina, 2007; Harris et al., 2010). Även kriminologisk forskning (Pyrooz, Decker, & Webb, 

2014) har understrukit betydelsen av sociala och emotionella band till andra gängmedlemmar och 

vad det innebär att behöva ta avstånd från dessa. Psykologisk forskning har funnit att dömda 

gängmedlemmar i fängelse ofta har en vag och orealistisk idé om hur de ska undvika gänget och 

återfalla i brottslighet efter frisläppandet (Harris et al., 2010).  

 



 

19 
 

Roman med kollegor (2017) hävdar i en forskningsöversikt kring ”desistance”, alltså avhopp från 

gäng och avhållsamhet från brottslighet, att stödarbete bör hålla sig informerat om vilka de 

viktiga pull- och pushfaktorerna är och hur dessa samspelar med varandra. Det handlar såväl om 

att öka individens egen problematisering av gängtillvaron genom att ta tillvara situationer av tvivel 

inför livet, som om att öka möjligheter till och attraktiviteten för en samhällsintegration.  

Gemensamt för de insatser som verkar lovande var de som:  

a. kombinerar sådant som förstärker desillusionen rörande gängtillvaron, det som lockar 

med ett annat liv och samtidigt ger möjlighet att prova prosociala roller,  

b. hade lång varaktighet och hög intensitet i insatserna  

c. arbetade såväl med individen som med gänget.  

 

Att stärka prosociala färdigheter, träna känsloreglering, ge möjlighet till alternativa konflikt-

lösningsstrategier, anknytning till rollmodeller samt en strukturerad fritid och fungerande 

dagaktiviteter med utbildning eller arbete återkommer. Närvaro i gängmiljöer och förtrogenhet 

med lokal kultur samt att ett förtroendekapital genom uppsökande arbete kan vara viktigt inslag i 

en fungerande strategi. Hit bör också räknas insatser på områdesnivå, exempelvis genom att 

mobilisera boende till att visa avståndstagande från våld.  

 

På individnivån kan situationer av mer uttalade tvivel erbjuda ingångar för stödjande insatser. 

Dessa kan uppstå vid olika tillfällen av en individs liv där motsättningar mellan olika möjliga 

livsval spontant skapar någon form av spänning. Det finns ett värde i att ta tillvara på situationer 

där individens liv förändrats, och där en i alla fall tillfällig distansering till gänget blivit möjlig. Det 

kan exempelvis vara interventioner och stödinsatser riktade till nyblivna föräldrar, till personer i 

häkte och på sjukhus på grund av våldsutsatthet eller liknande. 

Kvinnor, män och gäng 

En stor del av gängforskningen har studerat mäns förehavanden, relationer och identitets-

skapande och tagit detta som norm för hur gäng fungerar. Det finns dock också studier om 

kvinnor i sådana sammanhang, exempelvis huruvida graviditet kan användas som en väg ut från 

gänget (Varriale, 2008). Det finns även studier om könets betydelse för olika positioner och 

ansvar för olika uppgifter och vilken typ av könskonstruktioner som föredras i gäng (Peterson & 

Panfil, 2014; Weerman, 2012).  

 

Att kvinnor som är gängmedlemmar har fått relativt liten uppmärksamhet i forskningen är något 

märkligt då internationella studier visat att andelen tjejer i gängen inte är försumbar. Någonstans 

mellan sex till åtta procent av unga män i självrapporteringsstudier och hälften så stor andel bland 

unga kvinnor har uppgett sig vara associerade till gäng olika studier i USA, Karibiska öarna och 

delar av Europa (ibid). Enskilda studier har kunnat visa ännu högre andel kvinnor (Alleyne & 

Wood, 2010).4 

 

Även om resultaten från olika studier kan variera har samtidigt ett flertal undersökningar visat att 

det finns en könsstereotyp organisering i gängen. Kvinnor har oftare en mer perifer funktion och 

är mindre aktiva i våldsamma uppgörelser, droghandel och stölder. Samtidigt kan de vara mer 

                                                 
4 Författarna har inte kännedom om svenska studier om kön och gängmedlemmar. 
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utsatta för gruppinterna sexuella övergrepp och trakasserier (Curry, Decker, & Pyrooz, 2014; 

Miller, 2001).  

 

Att det kan finnas skillnader i hur roller och funktioner fördelas inom gänget innebär dock inte 

att motiven till att lämna gänget behöver skilja sig män och kvinnor emellan. O’Neal med 

kollegor (2016) intervjuade 143 före detta gängmedlemmar, varav 35 kvinnor, om sin exit från 

gäng i Los Angeles och Phoenix, USA. De var i genomsnitt 30 år vid intervjun och hade i 

genomsnitt lämnat gänget sju år tidigare. Av 28 undersökta aspekter fann de bara statistiskt 

säkerställda skillnader mellan två av dem5. Större andel män behandlades fortsatt som en 

gängmedlem efter utträde, medan större oro fanns bland kvinnor för att ens familj skulle bli 

utsatt under en exit-process. Det viktigaste stödet under exit-processen kom från den egna 

familjen, genom arbetet eller från en nära vän.  

 

Det finns dock studier som fann mer genomgående särskiljande mönster i kvinnors och mäns 

avhopp. Berger med flera (2017) fann exempelvis att kvinnor i högre grad än män lämnade gäng 

på grund av till gänget externa pullfaktorer som familjebildning och ansvar för barn. Push-

faktorer som våld eller hot om våld mot en själv eller närstående, samt hot från rättsväsendet var 

starkare skäl för männen. Denna studie inriktades på kärnmedlemmar i gäng som varit aktiva i 

sådana sammanhang under relativt lång tid, i genomsnitt omkring tolv år.  

 

I vilken mån ett föräldraskap påverkat beslutet att lämna ett gäng har studerats i en studie av 91 

manliga gängmedlemmar i San Fransisco (Moloney, macKenzie, Hunt & Joe-Laidler, 2009). Det 

framkommer att föräldraskapet kan innebära en viktig brytpunkt för att avhoppsprocessen ska 

komma till stånd, men också att den inte fungerar som ensam förändring. Det krävdes att den 

statusförändring som föräldraskapet innebar, också innebar att tiden som tillbringades ute på 

gatan minskade, och att den enskilde kom i arbete och började försörja sig själv och sin familj på 

ett lagligt sätt.  

 

Oaktat att ett föräldraskap kan innebära stora förändringar för såväl män som kvinnor, verkar 

detta vara särskilt viktigt för kvinnor. Hunt med flera (2005) visar exempelvis genom en 

intervjubaserad studie av 118 gängassocierade tjejer, omkring 20 år gamla, att deras graviditeter 

inte var planerade, men också hur deras moderskap innebar en stor förändring av deras 

livsföring. Generellt minskade de sitt riskbeteende i form av alkoholkonsumtion och uteliv. De 

försökte finna sätt att bilda en familj tillsammans med barnafadern och sökte vägar in i samhället. 

Barnet kom att bli deras förstaprioritering i livet. Samtidigt mötte de stora svårigheter i att klara 

sin och sitt barns försörjning. Moderskapet innebär dock en starkare reduktion av riskbeteende 

än ett giftermål, och utgör den kanske enskilt viktigaste vändpunkten hos kvinnor 

överhuvudtaget. Det visas i en kvantitativ studie av 567 kvinnor från utsatta område i Denver, 

USA (Kreager et al., 2010).  

 

Vi kan också konstatera att oavsett att unga kvinnor också kan uppge sig vara gängmedlemmar är 

detta medlemskap mer flytande, då de kan fungera som partners till gäng-associerade pojkvänner. 

De är i allmänhet unga och deras medlemskap varar inte lika lång tid. De är mindre drivande i 

                                                 
5 En del av svårigheten att uppnå statistisk signifikans kan hänföras till den förhållandevis lilla gruppen kvinnor i 

materialet 
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våldsuppgörelser och kriminella handlingar. Allt detta, tillsammans med traditionella köns-

kategoriseringar, innebär att de inte heller blir föremål för rättsväsendets uppmärksamhet i lika 

hög grad som männen. Därför kan vi konstatera att när det gäller rättsväsendets uppfattning om 

andelen män och kvinnor i gäng och de som står för den allvarligaste brottsligheten, består den 

stora majoriteten, kanske omkring 90 procent, av män (Peterson & Panfil, 2014). 

 

Det är viktigt att notera att mycket av gängforskningen kommer från USA och relaterar till 

marginaliserade områden där gäng är ett påtagligt inslag i vardagsmiljön. Här är det företrädesvis 

så kallade ”street-gangs” som är studerade. Dessa kan för svenska förhållanden bäst motsvaras av 

det som omväxlande benämns för gatugrupperingar, förortsgäng eller territoriella gäng. Mindre 

väl studerat inom internationell gängforskning är biker-kulturen, vilken spelat en stor roll för 

gängen i Sverige (Rostami & Leinfelt, 2012). 

Gäng, manlighet och avhopp 

I denna genomgång presenteras studier om gäng som explicit och på ett fördjupande sätt 

diskuterar maskulinitetens roll i gängsammanhang. Davies (1998) har till exempel studerat 

homosociala grupper i den viktorianska tidens Manchester och Salford och konstaterar att de 

mest våldsamma grupperna fanns i de mest marginaliserade delarna av staden. I kraft av 

gängtillhörighet kunde männen skapa viss utkomst och vända känslor av underlägsenhet till ett 

slags bemästring av livet. 

  

Redan i dessa tidiga gäng var manligheten kopplad till begrepp som ära, rykte, hårdhet och 

tuffhet. Dessa förhållningssätt skapades i förhållande till andra män, men även i syfte att 

imponera på kvinnor. Även i det samtida Storbritannien, i Glasgow, där traditionella industrier 

och arbetaryrken har markant minskat under åren, har gatan för vissa grupper blivit en allt 

viktigare manliga arena för de som blivit marginaliserade i denna process. Det är framförallt 

genom att slåss som männen här skapat sig ett rykte och ett namn, som de även har nytta i 

gängsammanhang (McLean & Holligan, 2018).  

 

Förutom gatugäng, skapas även annan typ av manliga gemenskaper utifrån besvärliga hemför-

hållanden och social och ekonomisk marginalisering. Lorigan et al. (2016) diskuterar 

konstruktionen av maskulinitet i en motorcykelgrupp, som var inspirerad av vit-maktideologi, i 

Nya Zealand. Författarna hävdar att skapandet av så kallad hypermaskulinitet sker genom 

passageriter, som är kopplade till våld och hot, samt genom nervärdering av kvinnor. Även 

sexuellt våld mot kvinnor kan förekomma i dessa sammanhang. När männen väl hade blivit 

ordinarie medlemmar behövde de inte längre göra de feminiserade göromålen, som att serva de 

andra medlemmarna. Även vissa mjukare känslor uppfattades som feminina och undveks.  

 

Payne (2006) diskuterar afroamerikanska män och deras maskulinitetskonstruktioner i förhållande 

till en svår socioekonomisk situation. För att försörja familjen och bli respekterad eftersträvades 

att bli ”the King” på gatan. Författaren hävdar att alla interventioner som vill stödja männen att 

komma från gängen, måste förstå vikten av och innehållet i denna maskulinitetskonstruktion.  

 

Ureno (2003) i sin tur har intervjuat både afroamerikanska och puertoricanska män, som ingår i 

olika gäng (Bloods, Crips, Zulu nation, Latin kings, Netas och La familia). På liknande sätt som i 

andra undersökningar hävdar författaren att gängen och den speciella manlighet som de utvecklar 
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uppstår i en problematisk och fientlig livssituation som består av problemfyllda familjer och en 

påtaglig socioekonomisk marginalisering. Genom våldet och brotten skapade männen makt och 

kontroll och en möjlighet att försörja sig själva. Gängen fungerade som en surrogatfamilj där de 

fick trygghet, förståelse och respekt, men lärde sig också struktur och regler. Genom en skapa ett 

hårt maskulint skal kunde de bemästra sin tidigare hjälplöshet och känslor av skam. Problemet 

var dock att de i denna process fick undertrycka de mjukare känslorna som var viktiga i relationer 

med andra, bland annat familjemedlemmar.  

 

I mycket fattiga områden med långa traditioner av gäng får dessa manliga sammanslutningar en 

specifik prägel. Baird (2018) konstaterar i sin undersökning i staden Medellin i Colombia, att 

medlemskapet i gänget uppfattades som ett relativt accepterat sätt att skapa sig en försörjning och 

ett liv. Här fanns redan flera gäng med framgångsrika förebilder, de mest onda, ”más malos”, 

som de unga männen ville efterlikna.  

 

I sin tidigare studie av gängen i Medellin konstaterar Baird (2012) att oavsett dessa omständig-

heter är det inte alla killar som ansluter sig. De som höll sig utanför levde i stabila familjer med 

bra omhändertagande och positiva relationer. Även den kyrkliga och religiösa påverkan var stark 

och utgjorde en viktig grund för att skapa normer som tog avstånd från kriminalitet och gäng.  

 

Det intressanta är att de gänganslutna också skiljer sig från andra kriminella och kriminella 

ungdomar i grupper, enligt Carson, Wiley och Esbensen (2017). Bland annat skiljde sig gäng-

killarna från de andra två grupperna genom att de hade en svagare anknytning till skolan. De 

gänganslutna var också mer våldsamma och hade färre vanliga relationer. Enligt forskarna beror 

detta på att våldets normalisering i gängsammanhang neutraliserar skuld. Våldet ingår också i 

deras tillvaro som en del av initiationsriter, vid exitprocesser och andra inre konflikter, samt i 

strider med andra gäng. 

 

I alla studier här ovan har manligheten konstruerats i den verkliga världen, ofta i gatumiljö. Det 

finns dock även de som studerat internet och sociala medier som en viktig arena för att skapa 

gängmanlighet. Patton, Eshman och Butler (2013) hävdar exempelvis att i dessa virtuella världar 

kan gängen sprida förolämpningar och ge uttryck för hot och våld, som i vissa fall kan utföras i 

det verkliga livet. Författarna menar också att hiphopkulturen är kopplat till gäng genom att även 

den härrör från lägre arbetarklass och har skapats i områden med hög arbetslöshet. På gatan och i 

hiphop skapas en rebellisk och hård manlighet. Budskap om tuffhet, hårdhet och misogyna 

föreställningar sprids av både gängkillar och de som håller på med rapmusik. I många fall kan det 

vara en och samma person som befunnit i båda dessa roller. 

Manlighet och avhoppsverksamheter 

Det finns få studier där man diskuterar maskulinitetens betydelse i avhoppsprocessen på ett mer 

fördjupat sätt och de få som vi funnit är alla publicerade under de senaste sex åren. Den allra 

tidigaste är från Flores och Hondagneu-Sotelo (2013) och handlar om två religiöst orienterade 

återhämtningsprogram, Homeboy industries och Victory Outreach, som är riktade mot med-

lemmar i Chicanogäng i Los Angeles. Verksamheterna grundar sig på tolvstegsprogram där 

erkännandet av svaghet, ödmjukheten och verbala ritualer är viktiga i processen att arbeta med 

missbruket och skapa nya manliga ideal. Den nya identiteten handlar om att bli en vanlig, 
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vårdande och omhändertagande familjeförsörjare. Den mer ansvarslösa hypermaskulina gäng-

maskuliniteten, nervärderades aktivt i programmet, bland annat genom offentliga framträdanden. 

En viktig del i programmen handlade om att männen lärde sig arbeta och få försörjning.  

 

Flores och Hondagneu-Sotelo (2013) menar att när det gäller nervärderandet av den gamla 

manligheten att dessa föreställningar inte påverkar männen i gängen, som uppfattar avhopparna 

som ”sissies”, utan handlar mer om att legitimera avhoppet för de som deltar i projekten. De 

diskuterar även betydelsen av gruppterapier och meditation för de mer emotionella och andliga 

delarna av manligheten. Flores (2016) lyfter också upp betydelsen av den kroppsliga estetiken i 

konstruktionen av ny manlighet, bland annat genom att låta håret växa ut, ta bort tatueringar och 

klä sig på annat sätt än tidigare.  I Deuchars och Weides (2018) studie av Homeboy industrier 

diskuteras vikten av utbildning och att skapa yrkesskicklighet. Författarna lyfter även 

vändpunkternas betydelse för de gemensamma nya berättelserna, som männen skapar för att 

stödja den nya manliga orienteringen.  

 

På liknande sätt som avhopparprojekten i Los Angeles har ett program i Danmark lockat några 

forskare att studera verksamheten. Deuchar et al. (2016) och Deuchar och Weide (2018) studerar 

hur boxningen i ett program som kallas för ”New Start” kan bidra till att konstruera nya manliga 

identiteter. Den traditionella, fysiskt manliga arenan bidrog till att männen hade relativt lätt att 

legitimera sitt avhopp för sig själva och även för andra. Boxningstermer genomsyrade även den 

mer känslobaserade delen av verksamheten och man kallade rummet för terapisamtal för 

sparringrum. Det viktiga i sammanhanget var också att här fanns äldre manliga förebilder utanför 

kriminaliteten.  

 

Även Søgard et al. (2016) har studerat denna verksamhet och diskuterar hur problemen med 

droger och kriminalitet är kopplad till så kallad hypermaskulinitet och hur man i programmet 

ämnar skapa mjukare manligheter. Deras analytiska utgångspunkt är att maskulinitet är struktu-

rerad av kontextuella diskurser och normer. Därför är de mikronarrativ som männen använder i 

sina dagliga förhandlingar på boxningsklubben viktiga för omformningen av deras manliga 

identitet. En av dessa berättelser handlade om att nervärdera gängmanligheten genom att behäfta 

den med dålig impulskontroll, aggressivitet och galenskap, samt okänslighet för andras lidande. 

Den nya manligheten hade många fördelar, inte minst var den kopplad till bättre moral. En viktig 

del i deras utveckling var också som mentorer, så kallade ”wounded healers”, för nykomlingar. 

Ett av problemen som Søgard et al kunde uppmärksamma var att männen hade svårt att 

underordna sig auktoriteter, varför många av dem startade egna företag. Andra frågor som lyfts 

upp är att boxningsvärlden är en relativt traditionellt manlig arena, där man inte sällan 

nervärderar homosexuella. Risken är också att om killarna misslyckas som boxare kan de söka sig 

tillbaka till kriminalitet och gäng för att återupprätta sin manlighet.  

 

I Storbritannien har två olika typer av exitverksamheter undersökts. Armstrong och Rosbrook-

Thompson (2017) har undersökt en religiös organisation TAG, Targeted Against Gangs, som 

tillhör Pingströrelsen i Newhamn, Östra London. Flera av männen som ingick i denna verk-

samhet hade också deltagit i frikyrkans verksamheter som barn, vilket underlättade deras inträde 

även i vuxen ålder. Tillvaron i detta kollektiva sammanhang gav dem ett tillfälligt skydd för den 

nervärdering som de var utsatta för på grund av den starka rasism som fanns i samhället. I 

projektet ingick de i ett nytt broderskap och förväntades att rikta sin energi mot legitima projekt 

och entreprenörskap. I denna mening hade rehabilitering en pragmatisk koppling. Kritiken som 
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författarna riktar mot verksamheten är att den är relativt patriarkal och att den grundar sig på den 

neoliberala ideologin där individen har ett starkt eget ansvar, trots förtryckande strukturella 

förhållanden.  

 

Den andra studien är gjord av Deuhar och Weide (2018) i Glasgow och berör en kommunal 

verksamhet, Community Initiative to Reduce Violence, CIRV, som var ett samverkansprojekt 

mellan olika myndigheter och verksamheter. Den uppstod som en reaktion mot det ökade våldet 

i Glasgow. Projektet gav de unga männen möjlighet att börja skapa annan typ av manlighet än i 

gängsammanhang. De trivdes väl i sin roll som mentorer och deras erfarenheter av gängsamman-

hang kom till användning. Det stora problemet var att när väl projektet tog slut, så var männen 

som inte fått anställningar utanför projektet återigen i samma situation som de var innan de 

kommit in, vilket innebar slutet för avhoppsprocessen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i forskningen om manlighet och gäng finns en stark 

koppling mellan socioekonomisk marginalisering och manliga gängbildningar. I dessa utvecklas 

specifika maskuliniteter som inte sällan diskuteras i termer av protestmaskulinitet, machismo och 

hypermaskulinitet. Dessa manliga formeringar uppfattas delvis som ett försvar och reaktion på 

svåra livsomständigheter, men även som en rationell lösning för att kunna försörja sig på 

kriminalitet i dessa homosociala sammanhang.  

 

I forskningen framkommer att när den här typen av manligheter har utvecklats under en längre 

tid skapas en stark identitet och ett specifikt sätt att förhålla sig till omgivningen, även i andra än 

kriminella sammanhang. Därför kan dessa manliga formeringar bli ett problem vid avhoppet. De 

program som ovan presenterats visar att det är viktigt att ta hänsyn till de tidigare konstruk-

tionerna för att kunna skapa nya manliga identiteter. I både de religiösa projekten och på 

boxningsklubben fanns en relativt manlig miljö, där den nya moraliske mannen och ansvarsfulla 

familjefadern uppfattades som viktiga nya identiteter.  

 

Det är mycket som tyder på att det är det är en fruktbar strategi att i början av avhoppsprocessen 

bejaka de mer fysiskt orienterade maskuliniteter som männen känner igen och kan acceptera som 

alternativ. Senare i processen kan mer mjukare, emotionella delar av manligheten förstärkas och 

införlivas, delar som i gängsammanhang inte sällan uppfattas som omanliga och feminina och 

som männen ofta tar avstånd från.   

 

En övergripande slutsats från forskningen om avståndstagande från gäng är att mycket kunskap 

saknas. Fler studier behövs om de relativt nya och brottsligt högaktiva grupper, om vad det 

innebär att lämna gänget och att lämna brottsligheten. Det behövs också mer forskning om vilket 

stöd som fungerar bäst under exit-processer (Medina, Cebula, Ross, Shute, & Aldridge, 2013), 

och inte minst studier om den vardagliga stödpraktiken, som oftast bedrivs på annat sätt än olika 

systematiska interventionsmodeller föreskriver (Forkby, 2018). 

Att lämna gäng och (åter)integreras – additiva utmaningar 

Vad är då särskilt och likt mellan att lämna ett gäng och att upphöra med brottslighet utan denna 

koppling, samt: finns det något som då indikerar vad man bör rikta uppmärksamhet mot när det 

handlar om att stödja exit från gäng? 
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För det första kan man konstatera att det finns stora likheter, vilket visas av ovanstående 

refererad forskning och även av vår aktuella studie. Gänglivet och även en livstilskriminalitet 

innebär att till stora delar befinna sig utanför det ”konforma” samhället. Att lämna detta liv, 

innebär, åtminstone delivs, att ett nytt livssammanhang måste etableras. De som slutar med 

brottslighet, utan att ha en gängkoppling, talar därför om liknande skäl för att upphöra med 

brottslighet som de gänganknutna. Som visats i ovanstående forskningsgenomgång finns det 

många orsaker till att lämna gäng och brottslighet. Övergripande kan man säga att det uppstår 

konflikter mellan den befintliga livsföringen och andra livsmål som är svåra att realisera, dessa 

kan handla om att prioritera familjen, partnern, ta ansvar för barn, reflektion över meningen i det 

egna livet och framtidsscenarier, om att ha ”nått botten”, ha mognat, avtjänat allt för mycket tid 

på anstalt, att blivit ”oduglig” som kriminell på grund av missbruk, eller annat. Olika sådana 

aspekter kan verka med olika kraft under olika livsfaser och verkar ofta i kombinationer med 

varandra (se ex vis: Carlsson & Sarnecki, 2015; Laub & Sampson, 2003) 

 

Forskningsläget idag motsäger tesen om att ingenting fungerar i stöd och rehabiliterande insatser, 

utan säger tvärtemot att sådana faktiskt ger effekt när det ges på rätt sätt, med adekvata metoder 

och som har implementerats noggrant. Generellt indikerar forskningsresultat att ett genomtänkt 

och omfattande stöd vid re-integration i samhället ge omkring 30 procent bättre effekt än att inte 

göra något alls, sammanfattar Petersilia (2004). Det finns dock stora variationer mellan olika 

program. Ndrecka (2014 i Jonsson & Cullen, 2015, s. 51) kommer i en metaanalys fram till en 

genomsnittlig positiv effekt på sex procentenheters reducering i återfall, men med en spännvidd 

mellan de sämsta som gav en 17 procent ökning av återfall, och de bästa en reducering med 62 

procent. 

 

Utvärderingar (Visher et al., 2017) av det så kallade SVORI-programmet6 för stöd vid ”reentry” 

stärker ovanstående resultat och poängterar bland annat att stödinsatser måste planeras 

individuellt och anpassas i den tid då de kan ha positiv (och inte negativ) effekt. Vidare sägs att de 

som ger stödet måste ha en god kompetens i att arbeta med människor, denna bör gå utöver en 

träning som enbart handlar om att arbeta med en specifik behandlingsmodellen. När det handlar 

om det viktiga att planlägga olika insatser i tid, framkommer att individuella förändringar behöver 

föregå andra insatser. Först efter att det skett en omställning i individens inställning och attityder 

kan sociala förändringar få effekt. Det vanliga inslaget olika program att stärka ”life skills” och 

göra upp en ”reentry”-planering kan skapa falska förhoppningar hos den enskilde om att 

återgången ska bli enklare än vad den är, om de inte föregåtts av en personlig förändring. Sådana 

orealistiska förhoppningar kan, när de visar sig att återgången blir tuff, leda till resignation över 

möjligheterna till en fungerande samhällsintegration. En förändring av värden, tankemönster och 

droganvändning kan krävas för att förhoppningarna ska bli realistiska – alltså: viljans 

förankringspunkter kräver att det finns en stabilitet i viljan. Detta återkommer vi till senare i 

rapporten i termer av manlighetens rekonstruktion och etiska omvandling.  

 

Jonson och Cullen (2015) argumenterar för att stödmodeller bör baseras på forskningsresultat 

och vila på en tydlig teori. Här menar de att risk – behovs – mottaglighetsteorin ger en bra 

                                                 
6 Serious and Violence Offender Reentry Initiative, är en stor satsning på stöd till återgång i samhället i USA vilket 

initierades av federala myndigheter 2003. 89 program startades i 50 stater och fokuserade på förebyggande av återfall, 

arbete, hälsa (inkluderande missbruk och mental hälsa). (Jonsson & Cullen, 2015) 
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utgångspunkt (Andrews, Bonta, & Wormith, 2011). Denna ger vid handen att satsa särskilt 

mycket stöd på högriskpersoner – till vilka gängmedlemmar i många fall kan räknas. 

 

Focus on high-risk offenders (the risk principle); target for change predictors of recidivism that can change, 

such as anti-social attitudes and low self-control (the need principle); and use treatment modalities that are 

“responsive to” and thus capable of reducing the risk factors that lead to reoffending, such as cognitive-

behavioral therapy (the responsivity principle) (Jonson & Cullen, 2015, s. 540). 

 

Visher och Travis (2003) redovisar en genomgång av reentry-forskningen, och drar där slutsatsen 

att det är en mängd faktorer som spelar in för att detta ska lyckas. Att stödja processen innebär 

att tänka helhetligt, att matcha olika insatser till den enskildes behov och förutsättningar (här talas 

om kriminogena behov och lärandestil). Sammantaget innebär stödarbetet om att förstärka alla de 

faktorer och sammanhang som kan ge en (pro) social struktur och ordning i livet – alltså sådana 

faktorer som få personens egen vilja att växa och hämta stöd från. Ett helhetligt tänkande innebär 

erbjuda stöd såväl under anstaltsvistelsen, vid frisläppandet som efter vid den egentliga 

samhällsintegrationen. Särskilt viktigt verkar det vara med ett aktivt, närvarande och detaljerat 

stöd under den perioden en person frisläpps (National Research Council, 2008).  

 

Centralt för de personer som lyckats att skapa ett nytt liv utan brottslighet har varit möjligheten 

till utbildnings-, drogbehandlings- och arbetstränande insatser, att bibehålla och även stärka sina 

familjerelationer under och efter anstaltstiden, att få tillgång till socialt strukturerande aspekter så 

som en bostad, arbete/sysselsättning, samt att kunna skapa en positiv roll och ge sitt bidrag till 

det ”ordinarie” samhället. Många av intagna vid fängelser eller generellt de med omfattande 

brottslighet har också olika psykiska problem, där terapeutiskt stöd (kognitiv beteendeinriktade) 

behövs under strukturerade och långsiktiga former.  

 

En central forskare inom denna forskningsgren, Petersilia (2001, 2003, 2004; Travis & Petersilia, 

2001), menar att forskningen om behandlingseffekter dragit slutsatser från en mycket liten andel 

av de faktiska stödprogrammen, och att perspektivet på att mäta återfall i brott har varit alltför 

begränsat. Istället bör fokus ligga på återgång till samhället, ”reentry”, vilket är såväl ett bredare 

arbete som bättre kopplat till det övergripande målet för arbetet. Då denna klientgrupp vanligen 

har multipla stödbehov krävs mer helhetliga stödmodeller som bygger på ett strukturerat 

partnerskap mellan olika aktörer och kompetenser, så som mellan frivård, socialtjänst, polis, 

utbildningsväsende och hälso- och sjukvård (Petersilia, 2004). En ledstjärna för hur de 

rehabiliterande insatserna bör utformas är att undvika sådana strafformer som avskiljer individen 

från de sammanhang där en brottslighet och en outlaw-mentalitet dominerar. Istället bör 

sammanhang där individen integreras i samhällets ”ordinarie” sammanhang prioriteras. Detta kan 

naturligtvis handla om arbete, men också om engagemang i föreningsliv och att ha fungerande 

relationer till familj och vänner.   

 

Även om det finns stora likheter mellan att lämna gänget och att livsstilskriminalitet, lägger det 

förra till en del moment: att lämna gänget förhåller sig additivt till att lämna kriminalitet. Det 

handlar här både om att upphöra med brottslighet, (åter)integreras i samhället och att lämna sin 

sociala identitet och grupptillhörighet – en grupp där brottslighet är en del av gruppidentiteten 

och där gruppen hålls samman av tämligen starka organiseringsmekanismer. Att upphöra med 

brottslighet är därmed enbart en del av att lämna gänget. Visserligen behöver dessa aspekter inte 

vara kopplade till varandra, då en person kan fortsätta med brottslighet utan att lämna gruppen 
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och vice versa, men sådana val kommer svårligen att innebära en integration i det ”ordinarie” 

samhället (Pyrooz & Decker,  2011). Med stöd av den forskning som presenterats ovan, samt det 

konstaterat från vår studie, vill vi lyfta fram de centrala förhållandena som gäller vid avhopp från 

och återgång till samhället, utöver de som generellt gäller när det handlar om att lämna 

kriminalitet.  

 

Gänget har inte enbart, eller vanligen främst, varit en organisation för att utföra brott. Istället har 

det utgjort en arena till vilken förhoppningar knutits om att realisera sin person och nå framgång 

på ett sätt som de inte kunnat i det ordinarie samhället. Till gänget har man knutit förhoppningar 

om tillhörighet och gemenskap – ett broderskap som finns där och ställer upp för en vad som än 

händer. Att lämna dessa förhoppningar inkluderar en besvikelse över vad gängtillvaron inneburit. 

Många har blivit desillusionerade och fått se sina drömmar krossade, såväl om den egna 

framgången som den tänkta gemenskapen. Gängtillvaron kan för många ha erbjudit ett totalt 

sammanhang för realisering av den egna sociala identiteten. Visserligen kan personer med 

liknande brottlighet som gängmedlemmar, också ha utvecklat en kriminell identitet, och umgåtts 

med likasinnade. Gängtillvaron skiljer sig härvidlag dock genom den högre nivå av produktion av 

gruppnormer och myter, och här finns vanligen också en större kapacitet hos de organiserande 

sammanhållande krafterna. Den enskilde ingår i gänget i ett kollektiv som aktivt skapar normer 

och handlingsstrategier. Såväl vår studie som annan forskning visar hur centralt det varit att i 

gängen kunna ge förutsättningar till en realisering av en viss (kompensatorisk) manlighet. Stödet 

till exit från gäng behöver därför ha beredskap att understödja till en hantering av den besvikelse 

och eventuella sorg över de brustna förhoppningarna, samt också kunna stödja till en 

rekonstruktion av den manliga rollen och identiteten.  

 

Gängtillvaron innebär för många också att befinna sig i en mer eller mindre ständig konflikt och 

spänningsförhållanden till såväl andra grupperingar som till medlemmar i den egna gruppen. 

Många i vår studie tog upp det stresspåslag detta innebär. Gänget strävar i konkurrens med andra 

efter ett kollektivt renommé, inte sällan med våld eller hot om våld som medel. Den kollektiva 

aspekten innebär att den enskilde medlemmen kan riskera att bli utsatt för våld enbart på grund 

av sin association med gruppen, och inte bara som en konsekvens av enskilda handlingar. Hoten 

och våldet är i och för sig en del av en kriminell livsstil för många, men är mer påtagligt 

närvarande på grund av sin kollektiva karaktär och behovet att agera för att skapa och skydda 

gruppens respekt. Att lämna gänget kan då också i högre grad fordra dels i form av skydd och 

säkerhetsarrangemang, samt stöd till att reflektera och träna andra konflikthanteringssätt än det 

som våldet ger. 

 

Vidare har gänget mekanismer som håller samman gruppen, och som i en del verkar kraftfullt för 

att motverka avhopp. Ett gängmedlemskap innebär att sätta gänget och dess behov före allt 

annat. Det som kn accepteras som skäl att lämna är inte alltid uttalat eller bestämt på förhand 

utan kan förhandlas först då detta blir aktuellt. Några mer legitima skäl kan vara den egna 

familjebildningen, att vilja satsa på sitt eget liv etc. En del skäl till att hoppa av accepteras 

emellertid inte; de som inte anses ha bidragit till gruppen eller tvärtom, är för betydelsefulla att 

släppa ur gruppen kan bli föremål för hot och repressalier. Detta agerande kan ses som budskap 

såväl riktade mot den enskilde individen som statuerande exempel för att förhindra andra att 

hoppa av i framtiden. Därför innebär processen att lämna ett gäng ett mer påtagligt behov av att 

värdera risker för att bli utsatt för repressalier från den egna gruppen, än när det ”enbart” handlar 

om att lämna kriminalitet bakom sig. Här kan det också krävas ett mer tydligt ställningstagande 
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till om man är med eller inte i gruppen, medan en del som lämnar kriminalitet mer successivt kan 

minska sådana aktiviteter. 

 

Värt att understryka när det gäller stöd till att lämna ett gäng är det som så tydligt framkommer i 

den generella reentry-forskningen – vikten av en noggrann, aktiv och närvarande planering, 

särskilt kring anstalts- eller institutionsplacerade vid perioden för frisläppandet/utskrivningen. 

För denna grupp torde det generellt finnas ett stort behov av en strukturerad utslussning, för att 

inslussning i samhället ska ske. Gänget kan annars såväl bildligt som bokstavligt stå väntande 

utanför murarna. Och om inte andra alternativ finns till hands, kan en återgång till detta vara det 

enda uppfattat möjliga valet. Denna form av strukturerat inslussningssammanhang skulle 

förmodligen även vara gynnsamt för dem som inte befinner sig i fängelse, när tvivel börjar uppstå 

kring gängtillvaron.  

 

Något som kan hindra att en enskild börjar tala öppet om sina tvivel om gängtillvaron är 

säkerhetsrisken detta kan innebära. Inte minst kan denna risk gälla för intagna vid fängelser där 

den påtvingade gruppsamvaron kan innebära att risken för repressalier blir mer påtaglig. Den 

som önskar lämna kan sätta sig själv i en utsatt position, antingen från det egna gänget som vill 

motverka avhopp eller från andra grupperingar och enskilda som kan vilja återgälda tidigare 

oförrätter, eller på annat sätt vill stiga i hierarkin genom att detronisera en person som saknar 

skydd från en grupp. Riskerna med att öppet tala om avhoppet skapar samtidigt färre möjligheter 

för potentiella stödpersoner att knyta kontakt när tvivel uppstår och då stödja processen. Det kan 

därför behöva regelmässiga relations- och tillitsbyggande möten med någorlunda tät kontinuitet 

mellan klient/intagen och potentiell stödperson vari samtal om olika livsval kan föras om och när 

tvivel över gängtillvaron skulle uppstå.  

 

Sammantaget kan för många att lämna ett gäng i förhållande till att ”enbart” upphöra med 

kriminalitet innebära en förlust av en hel livsvärld till vilken förhoppningar, normer och den egna 

identiteten och manligheten knutits. Gänget har också kvarhållande krafter: lojalitet, hot och våld 

som kan försvåra lämnandet. Våldet har i högre grad varit ett ordinarie inslag i vardagen och 

relateras även till det egna kollektivet vilket kan ge upphov till ett ständigt stresspåslag som inte 

alltid går att härleda till enskilda händelser. Med utgångspunkt från att lämna gänget som en 

additiv utmaning torde skillnaden i stödbehovet innebära ett mer intensivt, långsiktigt och 

detaljerad samt samordnat stöd. Som vi diskuterar senare i rapporten finns idag en tendens till det 

omvända, inte minst då risktänkandet ofta leder till strävan att reducera kortsiktiga riskerna, och 

har svårt att gripa över de mer långsiktiga, men samtidigt överordnade målen om att medverka till 

en återgång till det ”ordinarie” samhället. 
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Metoder och material 

Studien baseras på intervjuer med män med egen erfarenhet av att lämna ett gäng, samt anställda i 

offentliga och idéburna verksamheter som kommer i kontakt med gruppen. För kontakt med 

tidigare gängmedlemmar (och personer som levt i närheten av sådana sammanhang) fick vi stor 

hjälp av anställda i de olika verksamheterna. Studien lades upp för att göra det möjlig att analysera 

processer i tid och rum, mer än att inrikta oss på enstaka händelser (Holstein & Gubrium, 2000; 

Öberg, 1997). Vår utgångspunkt var att förstå maskuliniteten och gänget som ett organiserat 

sammanhang och ett samspel med betydelse för männens inträde, tillvaro och framförallt för 

exit-processerna. Vi avsåg att få kunskaper om dem som individer och gruppmedlemmar, och om 

deras miljö och sammanhang vid olika tider.  

 

Samtliga intervjuer har genomförts av Jari Kuosmanen och Torbjörn Forkby tillsammans eller 

var för sig. Kuosmanen har också haft huvudsakligt ansvar för den narrativa analysen och 

skriftliga sammanställningen i kapitlet: ”Manlighet som kapital i gängsammanhang”. Forkby har 

haft huvudansvar för delen om gänget som organisation: ”En reorganisering av livssammanhang” 

och den övergripande analysen i kapitlet: ”Navigering och nyorientering vid exit-processer från 

gäng”. Henrik Örnlind har genomfört analysen och skrivit texten baserad på intervjuer med 

anställda och stödpersoner som rapporteras i kapitlet: ”Kriminalvården och den nya gängfrågan” 

och delen om stödverksamheterna i den sammanfattande analysen i ”navigeringskapitlet”. Övriga 

delar av texten har Kuosmanen och Forkby gemensamt ansvar för.  

 

I samtliga intervjuer i projektet har de intervjuade fått stort utrymme att formulera sig själva, 

identifiera problem och fundera över olika handlingsstrategier. Såväl intervjuerna med männen 

med egen gängerfarenhet som de med någon form av potentiell stödfunktion innehöll inslag av 

mer tematiserande karaktär. Vi kunde följa upp vad som kom upp genom fördjupande frågor. 

Varje intervju gav också ökade kunskaper kring olika teman, som vi sedan lyfte upp i kommande 

intervjuer för att stämma av hur den aktuella personen tänkte om dessa frågor.  

 

De intervjuade fick information om studien innan intervjun startade, muntligt och skriftligt om så 

önskades. De fick då kunskap att intervjun var frivillig, att de när som helst kunde avbryta 

intervjun och att de inte behövde svara på frågor som de uppfattade som obekväma eller svåra på 

annat sätt. Vårt intryck var att de vi mötte var uppriktigt intresserade av att delta, och många ville 

bidra med kunskap, framförallt för att unga personer inte skulle lockas av gängen.  

 

Vid intervjuerna med männen med gängerfarenhet bad vi den enskilde att berätta om sitt liv på 

det sätt som han önskade. Till stöd kunde vi fråga om sådant som uppväxtfamilj, skola, boende, 

arbete, nuvarande familj, kontakten med myndigheter och om olika vändpunkter. Vi hade också 

ett specifikt tema om manlighet kopplad till gängtillvaron och avhoppet. Här kunde vi efterfråga 

sådant som sociala relationer, emotioner, tillgång till materiella och symboliska resurser, status-

förhållande etc. – fast då översatt till ett vardagligt språkbruk och anpassat till den enskildes 

uttryckssätt och förhållanden. Vår intervjuguide innefattade också stöd för att inte missa faser 

och förhållanden specifikt relaterade till avhoppsprocessen, så som vilka händelser som kan ha 

medverkat, samt tankar innan och efter den aktuella livssituationen. 

 

Intervjuerna med anställda i offentliga eller idéburna verksamheter har likaledes följt en öppen 

intervjuform efter ett antal teman vi lyfte in under intervjun, några förberedda innan och några 
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som uppstod under intervjuns gång. Vi bad här de intervjuade om att berätta om sin verksamhet 

och vilka hinder, möjligheter och utvecklingsbehov de såg i sitt arbete. Vi förde också in frågor 

om kön och manlighet i dessa intervjuer, och hörde oss för om i vilken mån de uppmärksammat 

och hanterade sådana frågor. Totalt kom vi att intervjua 20 personer med egen gängbakgrund och 

42 intervjuer stödpersoner verksamma inom området. En del av de senare bestod av 

gruppintervjuer (så antalet personer överstiger 42), även om de flesta vara enskilda. Intervjuerna 

varade i allmänhet i 1,5 till 2 timmar, några ännu längre.  

 

Den intervjuade kunde i de fall det fanns möjlighet, välja plats för intervjun. En del kom därför 

att genomföras i universitetets lokaler, en del på olika kontor som de stödpersonerna hade 

tillgång till, någon i den intervjuades hem, någon i en bil, en annan på restaurang och ett par 

intervjuer skedde via telefon. Samtliga utom två intervjuer spelades in digitalt och skrevs sedan 

ordagrant ut. Män med gängerfarenhet fick 500 kronor som ersättning för den tid som avsatts 

och övrigt besvär, utöver ersättning för eventuella resekostnader. 

 

Tabell 1 Förteckning över det empiriska materialet 

Intervjuade Antal 

intervjuer 

Personer med egen exit-erfarenhet 20 

Stödaktörer (personal i olika verksamheter) totalt 42 

Personal i olika verksamheter, fördelning   

Anstaltspersonal 14 

Frivårdspersonal 14 

Specialiserade offentliga gäng/exitverksamheter  7 

Fristående stödverksamheter 7 

 

Materialet har analyserats i olika steg och genom två huvudprocesser: narrativt och tematiskt. 

Den narrativa analysen innebar en stegvis process, där intervjuerna med männen med egen 

erfarenhet av exit först lästes igenom noggrant och vid flera tillfällen. Genom denna läsning 

skapades en övergripande idé om vad som verkade kunna vara viktiga livsfaser så som uppväxt, 

skola och inträde i gänget.  

 

Nästa steg var att skapa mer koncentrerade sammanställningar av respektive intervju som var och 

en innehöll information om dessa livsfaser. Detta innebar en form av konstruktion av livs-

berättelsen för att lättare kunna se generella mönster och de mer ovanliga livsbanorna 

(trajektorier). Varje sådan konstruktion innebar också ett tolkningsarbete, rent generellt för att 

kunna se samband och mönster i materialet och mer specifikt relaterat framförallt till studiens 

fokus på manligheter.  

 

Analysen av materialet avseende organiseringsprocesser inom gängen, sammankopplingen mellan 

dessa och de individuella livshistorierna, samt den om verksamheterna har gjorts tematisk. För 

denna analys användes programmet N’Vivo ver 11. Programmet underlättar kodningen av 

materialet – alltså den process olika textutsnitt förses med en beteckning. Programmet är ett 

värdefullt verktyg för att få tillgång och överblick över ett omfattande empiriskt material.  

Analysen fortsatte genom att gemensamma drag inom de olika temana identifierades. Så här långt 

var analysarbetet till stor del en fråga om en teoretiskt informerad sortering av datamaterialet till 

delar som var möjliga att bearbeta på djupare nivå. Teorin kunde här handla om vissa 

grundläggande drag i hur en organisation fungerade. När väl sådana identifierades kunde ett mer 
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teoretiskt tolkande fas ta vid. Här blev olika begrepp mer aktuella. Exempelvis framstod 

(förhoppningen om) ett broderskap och upplevelsen av att befinna sig i ett slags spänningsfält 

mellan förväntningar och realiteter en central del. Denna analys kunde få analytiskt stöd genom 

att söka efter liknande organisationsformer, och här kom begreppen ”liminal organisation” och 

”communitas” till verktyg som kunde fördjupa den analytiska processen.  

Etiska hänsynstaganden 

Det finns alltid risker av etisk karaktär inom ett forskningsprojekt. I projektet har dessa 

framförallt relaterat till intervjuerna med personer med erfarenhet av att lämna gäng som 

inneburit etiska utmaningar, såväl rörande individens skydd och säkerhet som risker av 

psykologisk karaktär. Intervjuerna med anställda inom olika verksamheter innefattade dock inte 

känsliga personuppgifter, och lämnas därför därhän i denna text (även om förfarandet kring dessa 

utvecklades under etikprövningen). 

 

Individens skydd- och säkerhet. De personer som intervjuats har alla stor erfarenhet av brottslighet. 

Flera hade också aktuella kontakter med personer med pågående brottslighet och stor 

våldspotential. Risken för att individen skulle komma att lämna potentiell skadlig information var 

nödvändig att förebygga.  

 

Intervjupersonen gavs uppmanades vid inledningen av intervjun att inte lämna information som 

han bedömde som känslig. Namnuppgifter på inblandade skulle inte nämnas. Vid denna 

rapportering har också ytterligare åtgärder vidtagits för att omöjliggöra identifiering, bland annat 

har namn på grupperingar och platser tagits bort. Vi har också avstått från att förse 

intervjupersonerna en beteckning (annat namn eller sifferkod) i syfte att ytterligare minska risken 

för att någon skulle kunna bli identifierbar genom att olika uppgifter läggs samman. 

 

Psykologiska risker. Flera av intervjupersonerna kunde också antas befinna sig i utsatta situationer 

identitetsmässigt, då de var i en tydlig livsförändringsprocess. Vi antog också att de kunde bära på 

flera besvärliga erfarenheter och kunde befinna sig i en socialt problematisk situation. Vi vinnlade 

oss därför särskilt om att utforma en trygg intervjusituation. Intervjuaren informerade också 

inledningsvis och påminde återkommande om möjligheten att avstå från att gå in på frågor som 

uppfattades känsliga eller svårhanterliga. Vid avslutningen av intervjun frågade vi om det varit 

något under intervjun som han uppfattade som besvärligt. Vid behov kunde information ges om 

kontakter inom den offentliga vården. Detta behov framkom dock aldrig. Tvärtom var det många 

som uttryckte att de själva fått ut viktiga saker under intervjun, och poängterade att de önskade 

delge sina erfarenheter för att andra inte skulle välja samma väg som de själva gjort.  

 

Studien har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. 
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Manlighet som kapital i gängsammanhang 

I detta kapitel presenterar vi de 20 intervjuade männen utifrån deras tillbakablickar på sina liv. 

Genom livsloppsperspektivet kan vi på ett fördjupat och mångfacetterat sätt närma oss männens 

tidiga involvering i kriminella sammanhang, deras engagemang i olika kriminella grupperingar och 

förstå hur deras avhoppsprocess har formats. När vi betraktar männens liv utifrån denna tids-

mässigt linjära överblick blir det tydligt hur tidiga resurs- och omsorgsbrister, socialt utanförskap, 

misslyckanden i skolan och flera år i kriminella grupper starkt inverkat på vilket sätt de lyckats att 

forma ett nytt och funktionellt liv under och efter avhoppet (Bäcklin et al., 2012; Forkby & 

Liljeholm Hansson, 2011).  

 

Innan vi går över till att diskutera männens levnadslopp gör vi en presentation av de viktigaste 

teoretiska perspektiven för analysen. Företrädesvis handlar det om genusperspektiv med 

inriktning på mansforskning. Det är först under de senaste årtionden som forskare inom 

kriminologin uppmärksammat kön och framförallt maskulinitet som en viktig fråga för att förstå 

hur kriminaliteten uppstår och utvecklas. Statistiken över kriminalitet i olika länder har dock 

sedan länge visat att det framförallt är män som står för den huvudsakliga delen av brottsligheten, 

framförallt när det gäller de grövre och våldsrelaterade brotten och inte minst gängrelaterad 

kriminalitet (Messerschmidt, 2004; Kelly, 2018; Rostami et al., 2018). 

 

Carrigan, Connell och Lee (1985) presenterade i sin tongivande artikel en ny orientering för 

sociologi om maskulinitet. Connell (1987, 1995) utvecklade denna diskussion vidare till en modell 

om hegemonisk maskulinitet. Connell menar att denna hegemoni grundar sig på männens patriar-

kala makt över kvinnorna och en stark hierarkisering bland männen. Enligt Connell skapas dessa 

rangordningar mellan män både genom faktorer som är internt kopplade till könsordningen, fort-

sättningsvis könsinterna faktorer, och genom faktorer som är externa i förhållande till 

könsordningen, fortsättningsvis könsexterna faktorer.  

 

De könsinterna hierarkierna handlar om över- och underordningsrelationer och har att göra med 

männens fysiska företräden och handlingar, bland annat utifrån sexualitet, sexuell orientering, 

fysisk funktionalitet och ålder. En idealman utifrån denna modell skulle kunna beskrivas som en 

relativt ung vit, heterosexuell och framgångsrik sportutövare. Men, säger Connell, dessa män kan 

inte uppnå en hegemonisk manlig position i samhället om de saknar institutionell makt som 

grundar sig på könsexterna hierarkier som klass, socialgrupp och etnicitet (ras i USA). Connell 

diskuterar denna ekonomiska och sociala hierarkisering i termer av auktorisering respektive 

marginalisering. Utifrån detta perspektiv är den ideala mannen en socialt och ekonomiskt 

framgångsrik person med samhällelig och institutionell makt och avsevärd status.  

 

Den hegemoniska maskuliniteten formas således som en kombination av könsintern överordning 

och könsextern auktorisering. Dessa positioner både formas och understöds av bilder och före-

ställningar som framställs i medier och andra offentliga sammanhang, samt av de institutiona-

liserade formella och informella maktordningar som finns bland annat i ekonomiska, politiska, 

juridiska och akademiska sammanhang. Connell och Messersmith (2005) har utvecklat modellen 

vidare och menar att man inte kan tala om hegemonisk maskulinitet i entydiga termer utan denna 

bör ses som en mångfacetterad formering bland annat på den nationella, regionala och lokala 

nivån. En annan viktig diskussion i sammanhanget handlar om att maskuliniteter inte skapas 

enbart utifrån idealbilder av hegemoniska maskuliniteter, utan i en komplex och ömsesidig 
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växelverkan mellan olika grupper av män (Demetriou, 2001). Vidare kan manliga ideal och 

hegemonier förändras genom ålder och mognad (Spector-Mersel, 2006). Samtidigt menar vi att 

även om männen utifrån olika grunder skapar delvis egna idealmanligheter och hegemonier, så är 

den gemensamma nämnaren att alla dessa konstruktioner är påverkade av de historiska privilegier 

som männen generellt har i förhållande till kvinnor i samhället. I detta förhållande finns en viktig 

grund till många mäns starka mansorientering redan vid unga år. Inom forskningen har man 

sedan mitten av sjuttiotalet diskuterat denna orientering till manliga sammanslutningar, i termer 

av manlig homosocialitet (Lipman-Blumen, 1976). 

 

Historiskt kan vi konstatera att klass-, yrkes- och intresseorienterade manliga sammanslutningar 

har varit mer regel än ett undantag. Den manliga homosociala gruppen utgör fortfarande en 

påtaglig maktbastion, antingen det handlar om välbeställda män i olika mansdominerade 

sammanslutningar som Rotary (Hamrén, 2007), manliga kompisgrupper i den lokala miljön, män i 

organiserade motorcykelklubbar (Grundvall, 2005) eller män i olika extremistgrupper (Kimmel, 

2018). I dessa sammanhang skapar männen en viktig kollektiv grund och maktcentra för att 

kunna arbeta för att erövra materiella och symboliska resurser såväl i förhållande till kvinnor som 

till de män som inte ingår i gruppen. Förutom maktaspekten är det viktigt i sammanhanget att 

uppmärksamma att sökandet till dessa manliga gemenskaper handlar om mer än maktambitioner. 

Längtan efter tillhörighet och trygghet, samt social och emotionell samvaro med andra män i 

liknande situation är också väsentliga drivkrafter (Grundvall, 2005; Hammarén & Johansson, 

2014; Kuosmanen 2001; Kimmel, 2018). I sin modell om hegemonisk maskulinitet inriktar sig 

Connell främst på de socio-ekonomiska och fysiska faktorerna. Mindre uppmärksamhet ges till 

frågor som berör de psykiska och mentala delarna av manligheten som känslor, moral, kognition, 

alltså frågor som berör djupa delar av personligheten och karaktären. Som visas återkommande i 

vår studie har även dessa faktorer en stor inverkan på hur männen konstruerar sina manligheter i 

olika grupper och gängsammanhanget.  

 

Det är mycket i vår studie som tyder på att männen lockas till manliga grupper och gäng delvis 

utifrån den aura av fara och risk som dessa sammanslutningar utstrålar. Möjligheter till att skapa 

fysiskt orienterad manlighet är många i dessa miljöer, där livet utanför lagens ramar skapar 

speciella förutsättningar i förhållande till samhället och till andra män och grupperingar. Garot 

(2015) diskuterar männen i gängsammanhang och hävdar att medlemskapet mycket grundar sig i 

samhällelig alienation och marginalisering. Våldet och faran utgör centrala delar för männen i 

dessa sammanhang, bland annat för att kunna använda sina intränade och förfinade fysiska 

färdigheter och visa sin mentala kapacitet som oräddhet, mod och hårdhet i farofyllda situationer. 

Här skapar männen agentskap och nya identiteter med starkare självkänsla och egenvärde än de 

hade i sitt tidigare liv. Även andra forskare som diskuterar konstruktion av manlighet i gäng-

sammanhang lyfter upp vikten av tuffhet, mod och att ha kontroll i olika situationer (Luyt & 

Foster, 2001). Bourdieu (1999) menar att bakom djärvheten ligger en rädsla för att bli uppfattad 

som en ”stackare, vekling eller fikus”. Istället för beundran, uppskattning och heder, som är målet 

med att visa mod, finns i dessa handlingar också alltid risken för ett skamliggörande, om man 

misslyckas (Moran, 2014; Scheff, 1997).  

 

Vi menar att rädslan att bli skamliggjord är en lika viktig del i formandet av maskuliniteter, som 

den frustration som skapas, när männen inte lyckas att uppnå de hegemoniska manliga 

positionerna som de uppfattar som eftersträvansvärda. Med andra ord är männens rädsla att falla 

till föga och helt tappa sin aktuella manliga position och identitet en central del i förståelsen av 
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manligheter i dessa sammanhang, och även generellt (Ekenstam, 1998; Kimmel, 1996). Liliequist 

(1999) diskuterar denna fråga utifrån begreppet omanlighet, en underordnad manlig position som 

har använts som avskräckande exempel i syftet att forma den önskvärda manligheten under olika 

historiska tider.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att konstruktionen av maskuliniteter både generellt och i 

gängsammanhang är en mycket komplex fråga, där könsexterna frågor som berör social och 

materiell status är kopplade till könsinterna faktorer som de fysiska och kroppsliga uttrycken och 

inte minst till olika typer av mentala egenskaper och färdigheter. Konsekvensen av att maskulini-

teter och hegemonier kan konstrueras på dessa kvalitativt olika områden, som sociala, fysiska och 

mentala, är att tillkortakommanden och omanlighetspositioner på någon av dessa fält kan 

kompenseras genom förstärkning på de andra områdena.  

 

Den här typen av strategier och processer, som vi kallar för kompensatorisk maskulinitet, är 

vanliga för män generellt (Kuosmanen, 2001), men inte minst i gängsammanhang (Lalander, 

2013). Vi menar också att begreppet kompensatorisk maskulinitet på ett dynamiskt sätt är kopplat 

till förståelsen av hur manligheter, för alla män, konstrueras i en komplex och ständigt pågående 

process under hela livet. Den i gängforskningen vanligt förekommande begrepp som hyper-

maskulinitet, machismo eller protestmaskulinitet (Brenneman, 2011; Connell, 1991; Deuchar et 

al., 2016; Lorigan et al., 2016; Søgard et al., 2016), uppfattar vi har mer negativa konnotationer 

och ger uttryck för en relativt entydig och stabil manlig formering och identitet.  

Barn- och ungdomsåren 

Deltagarna i vår studie har gjort liknande resor som män i många andra gängsammanhang både i 

Sverige och i andra länder. Många har upplevt marginalisering som är grundad i familjens socio-

ekonomiska svårigheter och omsorgsbrister i hemmiljön. Samhällets insatser för att möta deras 

behov har varit otillräckliga.  

 

Det finns olika barndomserfarenheter bland de 20 män som vi intervjuat. På det stora hela 

bekräftar dock vår analys dock bilden inom övrig forskning att män som kommer in i gäng-

sammanhang har vuxit upp i familjer där det funnits missbruk och kriminalitet (Baird, 2012; 

BRÅ, 2016; BRÅ, 2019; Payne, 2006). Påtaglig vanvård och våld har förekommit mot barnen. 

Åtta av de tjugo männen i vår studie hade under sin barn- och ungdomstid blivit 

tvångsomhändertagna. En av männen beskriver hur livet var när han blev föremål för vård. 

 

Ha. Ja mitt namn är (x) då, (x) år gammal. Uppvuxen med en mamma som är alkoholist och 

tablettmissbrukare. Och hon i sin tur levde med andra kriminella män, som då sålde droger och levde ett 

kriminellt liv. Och det växte jag upp med då som sagt mina första sex levnadsår då, bodde jag hos min 

mamma då. Och även sex år gammal var jag när första gången som polisen tog mig då för brott. Då var 

jag sex år gammal. (...) Då placerades jag på, eller i en fosterfamilj (…) Sedan blev jag blev relegerad 

från skolan då också. Jag var ganska stökig som liten då.  

 

För denne man skapar missbruk och kriminalitet i hemmiljön en otrygg och osäker situation som 

till slut leder till att socialtjänsten ingriper med tvångsomhändertagande. Även skolgången blev 

starkt lidande i denna situation.  
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Separationen från föräldrarna bidrog till att han tidigt fick börja ta hand om sig själv. I likhet med 

många andra män i studien beskrivs ensamhet och att han påverkades av de äldre kriminella 

killarna i bostadsområdet. Genom att följa deras exempel började också han sälja hasch och tjäna 

egna pengar tidigt i livet. Flera av männen som blev tvångsomhändertagna, berättar om en 

frustration och ilska, som inte sällan kom till uttryck i flerårigt hat och motstånd mot 

myndigheter.  

 

Nio av de intervjuade männen beskriver också barndomsförhållanden som otrygga, men de hade 

inte blivit omhändertagna av socialtjänsten. En 30-årig man berättade exempelvis att han levt 

med en alkoholiserad pappa och en mamma som använt narkotika. Ytterligare en man beskriver 

att pappan drack mycket och kunde vara våldsam. Några män som hade migrerat till Sverige 

kunde under långa tider bo i splittrade familjer och hade svårt att skapa en trygg social och 

ekonomisk situation i Sverige. Ett par av dem bodde hos sina far- eller morföräldrar under en 

längre tid. 

 

Tre av männen berättar mer knapphändigt om sin barndomsfamilj. En av dem säger att han levde 

i en stabil familj, där han var det svarta fåret. En annan nämner att mamman, som var ensam-

vårdare, var en viktig person för honom och att det var för hennes skull som han försökte att 

sköta sig i det längsta. 

 

Otryggheten och missförhållanden har bidragit till att flera av männen sökt sig från hemmiljön till 

andra sammanhang där de kunde känna en större trygghet, acceptans och tillhörighet. I vissa fall 

har det funnits andra vuxna som funnits som resurspersoner under en period, men ofta har det 

varit andra unga män i liknande situation som utgjort en kompenserande familj, där männen fått 

erkännande, emotionell närhet och vänskap.  

 

Många män i vår studie har känt sig svikna av vuxenvärlden och sökt alternativa lösningar i 

tillvaron. Sällskapet med andra män samma situation har uppfattats som en möjlig lösning.  

Skolan 

Förutom hemmiljön och grannskapet är skolan central i barns liv. För många män som har 

kopplingar till gäng har skolgången varit svår. Studier om gäng och ungdomars exkludering i 

samhället understryker ofta skolans roll som viktig i denna process (Forkby & Liljeholm 

Hansson, 2011; BRÅ, 2016; BRÅ, 2019; Peterson & Panfil, 2014; Puhakka, 2005).  

 

Även om barnen relativt tidigt jämför sig med varandra utifrån sociala och personliga aspekter, är 

det framförallt i skolan som dessa jämförelser blir mer tydliga och värderade. Det är inte bara 

skolresultaten som räknas, utan också materiella attribut som kläder och telefoner som signalerar 

och fördelar status, framgång och betydelse.  

 

Betyg och inställningen till skolan blir något som talar om vem man är och vem man vill vara. 

Familjer som har en god utbildningsbakgrund, och stödjer och uppmuntrar barnen till att 

förkovra sig, bidrar med viktigt kapital för att klara av studierna på ett bra sätt. Våra intervjuade 

män har beskrivit att de flesta av männen inte hade den här typen av stödjande barndomsmiljöer. 

Ingen dem uppfattade skoltiden som något positivt. 
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Mina föräldrar skiljde sig, men innan så var det, det var inget hälsosamt hem om man säger så här. Det 

var mycket skit i hemmet, våld och sånt där. Och då var det att man, då ville man inte vara hemma. Så 

man sprang … var ute i stället. Sen skiljde de sig och sen var det … Då var det ingen som orkade ta 

hand om en, och då var man ute där. Men då fick man inte bekräftelse av dem man ville ha bekräftelse 

av, om det var en mamma eller pappa, eller … Förstår du? Och att man inte blev sedd heller som när 

man var liten heller, att man kanske kom hem ”det gick bra i skolan i dag”, för jag menar det gick inte 

åt hel… Det var inte i helvete i första klass och andra klass, det började ju sakta, sakta, sakta. Och så 

när man kanske kom hem då och visade att någonting hade gått bra så fick man ingen respons på det, 

bara ”ja, ja” eller typ skit eller vad som helst. Det var ingen så där ”vad bra”. Det var ingen som 

pushade en heller. Så då blev sakta så här att man hela tiden… att man sökte den här bekräftelsen och 

att man sökte den här kärleken av andra. 

 

De allra flesta männen beskrev att deras skolgång blev lidande på grund av psykisk och fysisk oro 

eller svårigheter med koncentrationen. Vid intervjuerna fick vi också höra berättelser om att bli 

mobbad, placerat i specialklasser eller relegerad från skolan. I ett fall kom vantrivseln till uttryck 

genom att killen anlade en brand i skolan. 

 

Femton av männen saknade gymnasieutbildning och fyra av dem hade inte en fullständig 

grundskola. Trots att ingen av de intervjuade trivdes i skolan är det alltså ändå fem av de tjugo 

männen som blivit färdiga med sin gymnasieutbildning – alla genom praktisk inriktning. En av 

dem berättade att han gjorde klart sin gymnasieutbildning för att inte mamman skulle bli 

besviken. En annan läste färdigt gymnasiet under sin placering på ett fosterhem. Ett par av 

männen har senare i livet bättrat på sin skolgång under tiden de varit intagna på anstalt. Tre av 

männen har utbildat sig vidare efter sitt avhopp från gäng för att bli mer professionella i sitt 

arbete med att stödja andra män som vill lämna gängsammanhang. 

 

Våra intervjupersoner hamnade i marginaliserade och omanlighetskapande positioner (Liliequist, 

1999) när det gäller jämförelser med andra, som hade det socialt och ekonomiskt bättre. Detta 

gäller även när det gäller de svaga skolresultaten, samtidigt som även rollen som plugghäst eller 

nörd skulle inneburit en underordnad manlig position i denna miljö.  

 

Männen har haft det svårt att hävda sig i ordinarie utbildningssammanhang, vilket också inneburit 

att vägen till mer kvalificerade och välbetalda arbeten mer eller mindre blivit stängd. Det fanns 

dock flera sätt att försöka kompensera och revanschera sig i syfte att komma till en mer åtråvärd 

position och slippa den skamfyllda känslan av underläge. Flera av våra intervjuade män hanterade 

utmaningarna mot den egna personen och positionen genom att skaffa pengar utanför lagens 

ramar. Med dessa pengar kunde männen köpa märkeskläder och övriga statusmarkeringar.  

 

Med andra ord har männen tidigt i sitt liv lärt sig att kompensera sin frustration och sina tillkorta-

kommanden i skolan och i samhället i övrigt genom att bygga sin manlighet på den mentala, 

fysiska och handlingsorienterade delen av maskulinitet.  

Vägen in i manliga homosociala gruppgemenskaper 

En drygt trettioårig man beskriver sin barndom och skoltid som mycket svår och att han tidigt 

blev hatisk mot samhället. En annan man beskriver att konkurrensen blev allt hårdare med åren 
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och att han oftare behövde använda våld för att hävda sina intressen. Hans tidigare barndoms-

vänner var med i ett gäng, men han ville inte själv bli ordinarie medlem eftersom det var svårt att 

hoppa av när man väl var delaktig.  

 

Ja, jag har bara varit mig själv liksom, en-mans-armé som dom säger. Sen har man haft allting knutet 

runt omkring sig då med olika dom här gängen då. Så jag känner egentligen folk i varje gruppering här i 

[x stad]. Och det blev också ett problem för mig när jag blev äldre då. När jag är en sådär 25, 26 

liksom. Då att jag kan prata med den och då kommer dom här folken till mig då liksom, att det ser 

bara dumt ut, du pratar med oss, du pratar med dom, och sen nu med dom och så. Jo men jag sa vadå då 

liksom. Jag ser dom bara som människor allihopa och jag kan få ut något av allihopa liksom.  

 

En av de äldre männen, som redan från tidiga tonåren hade stora problem med droger, 

finansierade sin droganvändning genom olika typer av brott. Tidigt kom han i kontakt med gäng, 

men säger att han gentemot dem alltid hävdat sin självbestämmanderätt. Trots ett lockande 

erbjudande från gänget att få ett eget område att sköta, sa han nej eftersom han hade erfarenheter 

av svek och konflikter mellan vänner i tidigare gruppsammanhang. I vår studie framkommer att 

dessa konflikter inte sällan handlar om en alltför hög användning av droger bland medlemmarna. 

Sexton män uppger själva att de varit medlemmar i olika typer av manliga gäng eller grupper. En 

av de äldre männen i studien har varit med i ett så kallat fängelsegäng. Fem av de intervjuade har 

ingått i mer organiserade gäng och större klubbar. Tre av dessa män var etniska svenskar och två 

hade utländsk bakgrund. Tio av männen har ingått i lokala kompisgrupper, eller stadsdelsgruppe-

ringar eller förortsgäng som de också kallas för. I dessa grupper hade alla förutom en man 

utländsk härkomst.  

 

Ensamheten och drogerna har varit ett viktigt motiv för att söka sig till gängen. Medlemskapet 

gav möjligheten att genom försäljning av droger klara av vardagens utgifter och att finansiera den 

egna droganvändningen.  

 

För vissa män skedde inträdet till mer utvecklad kriminalitet först i tjugoårsåldern. Men det fanns 

även män som berättar att de vid elva, tolvårsåldern kunde fungera som hantlangare för de äldre 

kriminella männen. En intervjuperson berättade att han i mycket ung ålder var involverad i grov 

kriminalitet. För honom var huvudmotivet alltid varit pengar. 

 

Ja, jag började mitt liv, eller kriminella bana rätt … när jag var ung. Jag började när jag var elva år 

gammal, jag och några vänner tog oss… rånade butiker på den tiden. Det var där det började, den 

kriminella banan, eller så, och sen så utvecklade det sig till mer och mer och mer, och från rån till 

utpressningar. Och sen därefter blev vi involverade i organiserad brottslighet. 

 

Många av dessa män har relativt tidigt i sin karriär tidigt skapat ett rykte om sig, ett namn. Detta 

är en viktig kapitalform i dessa världar där informationen om vem som är vem är lika viktig som i 

alla andra sammanhang där man måste ha kontroll på sina fiender, konkurrenter och samarbets-

partners.  

 

I några fall i vår studie hade de lokala gängen utvecklats till relativt stora och mäktiga organisa-

tioner. De hade ambitioner om att ta över större andelar av den regionala drogmarknaden. Killar 

utan gängkoppling hade svårt att fortsätta sin försäljning av droger i dessa miljöer. De fick 

antingen sluta, flytta sin verksamhet eller börja jobba för gänget.  
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En annan man som själv skapat en liten organisation med egna springpojkar berättar att 

framförallt försäljningen av kokain var en mycket farlig verksamhet, eftersom det handlade om så 

stora pengar. Polisen och framförallt andra kriminella ville komma åt dessa resurser. Detta ledde 

till att han ofta behövde använda våld.  

 

Även om alla män i någon fas varit tillsammans med sina vänner i grannskapet, så har fyra av de 

intervjuade kommit att bli medlemmar i större internationella gäng, som Hells Angels och 

Bandidos. Några av dem har ingått i en klubb och varit trogna den under tiden de varit anslutna. 

 

För många män i studien var våldet ett sätt att ge uttryck för det hat som de tidigt skapat utifrån 

en frustrerande livssituation. Slagsmålen vid ungdomsåren verkade mera ha rollen som ett 

spännande och kul tidsfördriv. Oavsett vilka kopplingar till känslor våldet hade, så var 

kapaciteten till våld en viktig faktor för att skapa manlighet och bli attraktiv för ett gäng. 

 

Mitt kompisgäng som man umgicks med, om man säger. Och det här var då … vi samlades och så och 

de var mer ute efter att fightas med andra människor och så, och där vill man in i och vara med, för man 

ja. I början var det väl bara för att testa, och sen så tyckte man väl det var kul att bara rent slåss. (...) 

Där det började, om man säger.  

  

En drygt fyrtioårig man presenterade sig själv som yrkeskriminell. Även förhållandet till droger 

formades utifrån denna identitet. ”Droger förekom, men främst vid fester. Om de tar över livet, så vill folk 

inte ha med dig att göra”, sa han. Han syftade på att de som planerar och genomför stora och 

komplicerade brott kan inte vara beroende och påverkad av droger.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera den ofta problematiska familjetillvaron och 

misslyckanden i skolan skapat en livssituation, där sökandet efter alternativa lösningar har fört 

män i liknande livssituationer samman. Motiv som oro, ensamhet, sökandet efter gemenskap, 

broderskap samt möjligheten att bli intressant för kvinnor, tjäna pengar och ha ett spännande och 

actionfyllt liv finns med som påverkanskrafter för att bli medlem i ett gäng. I dessa sammanhang 

har de flesta männen, i alla fall i den första fasen, fått uppskattning och kunnat förverkliga sig 

själva på annat sätt än tidigare. 

 

Ser vi närmare på hur de intervjuade kommit in i gängsammanhang så kan vi konstatera att i 

områden där det inte funnits starka gängkonstellationer har killarna i kamratgruppen med tiden 

själva kunnat utveckla mer avancerad kriminalitet. Har det redan funnits äldre som varit 

tongivande på området har de unga killarna kommit in i sammanhangen genom att bli 

springpojkar och hantlangare. I gengäld har de fått pengar, uppskattning, status och skydd vid 

behov. 

Manlighet, gemenskap och broderskap – livet i gängen 

Alla grupper och gäng i studien hade antingen en informell eller formell ledning. De internatio-

nella större organisationerna har en i det här sammanhanget relativt byråkratisk uppbyggnad med 

en mer formell och vertikal organisation. Här finns stadgar och bestämmelser. De lokala 

klubbarna som anknyts till dessa organisationer kan ha en någorlunda strikt organisation med en 
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ledningsstruktur, som består av exempelvis president, vicepresident, inköpsansvarig, vapen-

ansvarig, säkerhetsansvarig och så kallad road sergeant.  

 

Den som söker sig till Hells Angels får vara provmedlem, så kallad prospekt under ett år eller 

längre. Även Bandidos hade en liknande struktur, men hade enligt männen en mindre hierarkisk 

lokal organisation. Där är det möjligt att bli fullvärdig medlem snabbare eller helt utan prövotid 

beroende på en värdering av vad man kan tillföra gruppen. 

 

I de lokala grupperna i förorter fanns det inte sällan gamla vänskapsrelationer som grund för 

gemenskapen och organiseringen. Detta innebar också en plattare organisation. Gruppernas 

ambitioner att bli större och ta över delar av drogmarknaden skapade också behov av en mer 

tydlig och väl fungerande organisation, där deltagarna hade olika uppgifter.  

 

I de allra flesta fall motsvarade tillvaron i gruppen männens förväntningar, i alla fall under den 

första fasen. De ingick i en gruppgemenskap och här fanns även personliga relationer och 

vänskap. En av männen som var ledare i en förortsgrupp beskriver gänglivet och den första tiden 

som den allra lyckligaste i sitt liv.  

 

Ja, jag vet inte vad som fick mig att bli ledare, men var lite mer respekterad av de andra. Så jag vet inte, 

det var mer det som fick mig i ledarrollen. (...) Så fick jag mer ta hand om det helt själv. Ingen som 

bestämde och styrde och ställde, jag fick ta hand om det själv, så var vi fyra, blev fem, sex, sju, åtta, upp 

till ett trettiotal medlemmar. Fick ansvar. Det var mer som att man fick ta ansvar för varje person som 

gjorde fel, för att jag var ledaren och så kommer de till ledaren: “han gjorde så och så”. Men det var den 

roligaste tiden i mitt liv kan man säga ändå, för det var mycket liv, vi var unga, vi åkte och hälsade på 

andra avdelningar, åkte till (x land). Och vad som var bra med det, det som lockade, var att ingen var 

tvungen att göra något, utan alla var lika höga. Det var inte som andra gäng: “Du är prospect, du måste 

göra så, och vara springpojke, sen får du bli …” Nej, här var det inte så. Var du över 18 så fick du bli 

fullvärdig.  

 

Även om de i början var en kompisgrupp utvecklades detta ganska snart till en organisation med 

en tydlig ledare även om organisationen i övrigt var ganska platt. Högst upp på den manliga 

hierarkin är organisatören, ledaren och soldaterna som är duktiga på vapen och beredda att kriga. 

Det var många yngre killar som ville ansluta sig till denna grupp. 

 

I gäng där de huvudsakligen sysslade med drogförsäljning är de flesta aktiviteterna riskfyllda. Det 

kunde handla om att sätta friheten eller livet på spel. De som hade mest makt i gruppen var ofta 

mest skyddade, medan aspiranter och medlemmar längre ner i gruppens hierarki kunde användas 

som springpojkar som kunde förloras utan att gruppen hotades. Denna strategi innebär ett slags 

försäkring mot långa fängelsestraff för dem högre upp i statushierarkin, medan de som var längre 

ned offrades.  

 

En av männen berättade att männen som haft så tufft under sin barndom att de stängt av 

känslorna tidigt. Mer vanligt var att de kände sig mer eller mindre obekväma att genomföra 

handlingar som de i vanliga fall uppfattade som omoraliska, som att till exempel skada någon 

annan. Inte sällan använde killarna droger för att dämpa sin rädsla och inre moraliska röst, 

samtidigt som de manliga idealen och kraven var kopplade till att sköta sin uppgift utan att visa 

ånger eller feghet. Om mesen var sinnebilden för omanlighet var krigaren en av 
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idealmanligheterna. Det är genom mod männen fick visa sitt manliga värde i förhållande till de 

omanliga män som beskrevs i mer nervärderande och inte sällan feminiserade ordalag. 

 

Så här jag… idag, ser jag alltid, förut du vet det var många i (x-stadsdel), men idag brukar jag alltid 

säga jag krigar hellre med fem lejon än hundra åsnor. Jag behöver bara ha tre bra vänner. Jag ba’, tre bra 

vänner och vi vet att vi gör allt för varandra, vi är vi bra vänner och två har automatvapen och två med 

pistoler, vem fan ska stå emot oss? Dom kan komma tjugo pers och pampampam, så överallt. Och tjugo 

pers, jag brukar alltid säga det, du kommer hitta, du kommer hitta arton trosor och två kalsonger om du 

har tur. Eller så hittar du, ursäkta, en kuk och nitton fittor, det är så. Men, alla är tuffa när dom är så 

många och har samma tröjor… 

 

Förutom färdigheter och mental beredskap till att kriga, och i vissa fall döda, uppfattades ledar-

skapet som centralt för gruppen och dess överlevnad. En ledare behöver ha flera egenskaper, 

bland annat en god social förmåga både innanför och utanför gruppen. Även relationerna till den 

lokala miljön är viktiga. En av ledarna berättade att han fick utesluta några män som höll på med 

brott som han uppfattade som fel och omoraliska i förhållande till de boende i området.  

 

I flera berättelser framkommer att den normativa sidan av manlighet är central i dessa samman-

hang. Det gäller att vara sig själv och stå bakom sina ord och löften, att vara en man som det går 

att lita på. Eftersom avtalen i dessa världar är muntliga så är denna tillitsegenskap oerhört central i 

alla affärer och uppgörelser. Flera av männen berättade också att de utifrån detta förtroende-

kapital kunde agera som förmedlare i olika konflikter. Om de däremot inte höll sina löften 

skapades stora konflikter och de fick ett ofördelaktigt rykte om sig. Ännu värre var det om de 

svek eller inte var lojal mot sin egen grupp.  

 

De ekonomiska målen i kriminaliteten uppfattas ofta som en central drivkraft och värde. Det är 

dock viktigt att se att pengarna både kan användas till livets nödvändiga utgifter och som en 

symbolisk resurs för att skapa status både inom och utanför gruppen. Genom lyckade projekt 

kunde männen i gängen skaffa sig generella yttre statusmarkörer, som dyra kläder och andra 

statusvaror. Det är dock inte bara genom pengar som männen i dessa sammanhang konstruerade 

sin manlighet.  

 

I flera berättelser framkommer att männen som värderades högt var de som var smarta och hade 

organisatorisk skicklighet. De hade karaktärsegenskaper som att vara äkta, stå bakom sina ord, 

vara lojal och ställa upp för sin grupp. Detta trots att situationerna ibland var riskfyllda och 

livshotande. I denna process vaskas riktiga män fram, i förhållande till ”omanliga mesar, åsnor, trosor 

eller fittor”. Det är genom att pröva och utveckla sin karaktär och färdigheter i riskfyllda situationer 

som männen stärker sin självkänsla och undviker skamfyllda omanlighets-positioner, samtidigt 

som de närmar sig den hegemoniska manligheten både i och utanför kriminella världar. 

 

I dessa starkt manliga miljöer konstrueras maskuliniteten i ständiga jämförelser med andra män. 

Män som inte har rätt karaktär och är starka nog för att tåla farliga situationer, eller visar andra 

för gruppen värdefulla egenskaper, hamnar lätt i underordnad position. På liknande sätt som i 

världen utanför är det inte bara omanligheten som här används som underordnande egenskap 

utan även femininiteten (Connell, 2005).   
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Kvinnor och kvinnlighet – män och manlighet 

I männens berättelser var kvinnorna huvudsakligen osynliga. När vi ställde direkta frågor så 

framträdde ofta kvinnorna i underordnad position. De flesta av de intervjuade hade en flickvän, 

men de fick oftast anpassa sig i förhållande till den manliga gemenskapen.  

 

De flesta männen hade haft långa relationer och barn, men också många separationer. En av de 

intervjuade hade relativt tidigt fått barn med tre olika partners. När intervjun genomfördes var 

han i fyrtioårsåldern och fortfarande arg på alla dessa kvinnor som: ”... knullade med mig för att få 

barn för att sedan kunna ändra på min livsstil”. Av intervjun framgick tydligt att de inte lyckats med 

detta uppsåt. Han hade inte heller någon kontakt med sina barn, varav det äldsta var i tjugoårs-

åldern. Det var uppenbart att fasta relationer till kvinnor hotade såväl idén om ett fritt ungkarls-

liv, men också den manliga gemenskapen i gängsammanhangen. Mer lösa förbindelser var 

däremot en viktig del av tillvaron, framförallt under festerna. På liknande sätt som de underord-

nade omanliga männen fungerade kvinnorna i gängsammanhang som något man tog avstånd 

från, samtidigt som man kunde stärkas av deras beundran. 

 

I: Är det lätt att få, vad ska man säga flickvänner i den positionen, eller?  

IP: Ja. Sen kanske du får en tjej som ska bli advokat eller någonting sånt, eller… Det har väl hänt 

också. Plitar och sånt där, du vet. Det har varit fullt. Men alltså, tjejer ser, de… Jag vet inte vad det är 

de ser upp [till] alltså. Det är ju fan husrannsakan och såna här grejer. Till slut så fattar de, ”det här är 

inget att ha”. Förstår du? Jag har varit tillsammans med tjejer, först de har tyckt det är häftigt kanske 

att hålla en pistol till mig och så här, men sen när det väl har kommit, att det blir jobbigt. Att polisen 

kommer hem och hon får lägga sig på golvet och man kallar henne hora eller si och så, så… Förstår du? 

Börjar de fatta, ”vad fan är det här?” Du vet. De kollar för mycket på film, förstår du? Tycker det är 

tufft att killen går med vapen, eller han har så och så och så. Han har makt, eller att han pratar så. 

Men till slut så inser de att det är inget att ha, den här killen. Många gånger det har varit så med mina 

flickvänner: ”Det här är ingen kille att ha.”  

 

Att kunna locka till sig kvinnor som inte i vanliga fall rör sig i dessa kretsar innebär också att man 

på relationsmarknaden konkurrerar, inte bara inom kriminella sfärer, utan även med män som 

innehar de mer generella hegemoniska positionerna. Kopplingen till dessa mer allmänna ideala 

maskuliniteter är att den eftersträvansvärda positionen i båda världarna inte sällan är kopplad till 

ekonomisk framgång. Detta välstånd kunde männen i gängsammanhang visa bland annat genom 

att bjuda frikostigt, inte minst vid olika fester.  

 

Den aura av farlighet och rebelliskhet som omgärdar gängkillarna kan bidra till att skapa en 

åtråvärd och spännande karaktär, som männen i de mer generella manliga hegemonierna kan ha 

svårt att konkurrera med. Kvinnorna framstår dock i berättelserna om gängsammanhangen som 

attribut som är klart underordnade männen när det gäller värde, status och inflytande i gruppen.  

Verksamhetens logik är skapad utifrån en relativt traditionell och essentiell syn på manlighet och 

relationen mellan könen. Männen vill separera denna manliga bastion från hemlivet, där kvinnan 

uppfattas att ha en mer naturlig funktion. Förutom att kvinnorna ses som mindre funktionella i 

gängsammanhang, kunde de också genom sin relations- och känsloorientering försvaga och 

därigenom hota de enskilda männen och den manliga gemenskapen. Samtidigt berättade flera av 

männen att delar av inkomsterna från kriminalitet även kom familjen till nytta och att deras 

flickvänner eller fruar visste varifrån pengarna kom, men reagerade inte särskilt på detta. Bilden 
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att även närstående medvetet drar nytta av inkomster från kriminalitet bekräftas även av andra 

män. Eftersom den stora andelen män inte hade ordinarie arbeten vid sidan om kom pengarna 

från kriminalitet ofta flickvännen, kompisarna eller familjen till nytta. En av männen berättade till 

exempel att han gav sin mamma 100 000 för att hjälpa henne att köpa en lägenhet.  

Svikna förhoppningar, nya orienteringar – avhopp som en process 

Alla män som vi intervjuat har erfarenhet av anstaltsvistelser, vilket har delvis att göra med att 

flera av männen rekryterades till studien genom frivården eller anstalter. Fängelsedomar ingår ofta 

som en konsekvens av omfattande och långvarig kriminalitet. Flera av männen berättar att de har 

trivts bra på anstalter, framförallt när det gäller de kortare straffen. Till skillnad från livet utanför 

finns här en viss trygghet. Här kan männen också skapa nya kontakter och lära sig olika saker 

inom sina områden. Detta gällde även för en man som berättade att de korta ”volterna” inte 

påverkat honom särskilt mycket, men när han satt inne för ett längre straff började han tänka på 

sin framtid. Att han ville träffa sina barn som länge varit omhändertagna påverkade också 

beslutet att hoppa av. Denna snart fyrtioåriga man har otaliga gånger varit intagen på anstalter, 

men det verkar som att det sista långa straffet, kombinerad med åldern och mognaden, har 

bidragit till att ha ett lugnare liv. Stödet från släkten och möjligheter till arbete och försörjning har 

också varit mycket viktiga faktorer i sammanhanget. 

 

En femtioårig man hade avtjänat drygt tio år av sin livstidsdom. Han tillhörde en av de som 

utanför anstalten hade haft en relativt lös anknytning till gäng. På anstalten startade han dock 

tillsammans med några andra män ett så kallat fängelsegäng. Eftersom anknytning till ett gäng 

uppfattades som en säkerhetsrisk, påverkades deltagandet i programverksamheten och fördelar 

under vistelsen, samt möjligheter till utslussning. Det var delvis därför, men även för att han 

började planera för livet med familjen, som han hoppade av gänget.  

 

En annan, drygt trettioårig man, som vid intervjutillfället var intagen på en anstalt för ett längre 

straff, hade tillhört ett större gäng i en stad. Han berättade att han på olika sätt försökt visa 

personalen att han hoppat av från gruppen, men det tog lång tid innan han blev trodd. Familjen 

och framförallt barnen hade blivit allt viktigare under den långa tiden på anstalten. Han ringde 

barnen dagligen och familjen besökte honom i speciella familjerum.  

 

En av de yngsta männen i studien, drygt 20 år, hade tidigare en flerårig dom och hade nu en dom 

på sex år. På anstalten hade han tagit avstånd från sina tidigare vänner och fått delta i program 

och även fått en yrkesutbildning. Han fick också ta emot besök av sina föräldrar och släktingar. 

Han hade själv planerat inför sin frigivning och beslutat att inte flytta tillbaka till sitt 

hemmakvarter och har därför tagit kontakt med en frivilligverksamhet i en helt annan stad. Han 

fick dock inte stöd för denna plan från anstaltens sida. 

 

Dessa tre mäns avhopp sker i en miljö där både tidigare och aktuell koppling till gäng skapar en 

del restriktioner. Dessa inskränkningar verkar dock inte ha så stor betydelse under kortare 

vistelser, men har en mer negativ inverkan för de som är dömda för långa straff.  

 

En av männen, dryga 30 år, upplevde det första fängelsestraffet, likt många andra, som ett skönt 

avbrott och en viloperiod i förhållande till stressen i gänglivet. När han sedan träffade en kvinna 

som betydde mycket för honom fick han dock ett till fängelsestraff. Han var rädd att den 
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nyvunna kärleken skulle få ett abrupt slut, men det visade sig att flickvännen var lojal och även 

stöttade honom mycket under anstaltsvistelsen. På anstalten var han i början hatisk mot 

Kriminalvården och andra myndigheter. Här upptäckte han sin förmåga att uttrycka sig i skrift 

och att detta var ett bättre sätt att uttrycka sin ilska och kämpa för rättvisa än att enbart vara arg.  

 

En mycket viktig faktor var också relationen till en mycket stödjande flickvän, som även upp-

muntrade honom att börja studera. När han idag blickar tillbaka i livet, så tycker han att det är 

märkligt att han deltagit i dessa kriminella sammanhang. Han har vidareutbildat sig och arbetar 

med att stödja andra att komma från kriminalitet och från gäng.  

 

En annan man fick under fängelsetiden inspiration att ingå i en verksamhet där han kan stödja 

andra som försöker avsluta din kriminella karriär. Från att som ung kille ha beundrat män som 

Mehdi, Agar, Naser och andra namnkunniga gängledare, ville nu denna något över 30-årige man, 

leva ett vanligt liv. Efter att ha varit med i den lokala gruppen i tio år och krigat mot andra 

grupper upplevde han att gänglivet inte längre var lika givande. Han ville också satsa på sin familj 

som han försummat under flera år. Under den senaste fängelsevistelsen fick han information 

genom Krami om projektanställningar som handlade om arbete med ungdomar. Han började på 

en sådan verksamhet efter frigivningen, men fick sluta efter att en polis hade informerat chefen 

för projektet att han är en gängkriminell. Han är idag anknuten till en verksamhet som arbetar 

med avhopp från gäng. Han får stöd därifrån, samtidigt som han även själv kan bidra med sina 

erfarenheter genom att stödja de yngre killarna bland annat genom föreläsningar på olika skolor. 

 

Gemensamt för dessa tre män är att de under den senaste fängelsevistelsen börjat reflektera över 

sitt liv och valt att hoppa av gängtillvaron. Sedermera har de även kunnat använda sina tidigare 

erfarenheter för att hjälpa andra som vill göra liknande resor.  

 

En 40-årig man som också tillhörde ledarskiktet i en klubb berättade att han var med under en tid 

då det pågick flera väpnade konflikter med andra grupperingar. Han hade blivit skjuten och 

knivskuren ett antal gånger och blev till slut trött på våldet och krigandet. Även utanför klubben 

hade livet förändrats genom att han fått barn och flickvännen var missnöjd med att han inte tog 

sitt familjeansvar. När han lyfte upp frågan om avhopp i klubben så hade de övriga i ledningen 

lite olika åsikter om villkoren, men detta hade inte i förlängningen lett till negativa konsekvenser 

för honom. För stöd under processens gång har han under sina tiotal år på anstalter fått delta i ett 

antal program, som bland annat hjälpt honom att hantera sin lättväckta aggression. Efter vistel-

serna har han haft bra kontakt till en anställd inom frivården och även med arbetsförmedlingen, 

som hjälpt honom med lönebidragsanställning. Även Kris och andra frivilligorganisationer har 

varit viktiga under vissa perioder.  

 

Alla män som vi intervjuat har upplevt olika typer av hot. I gängsammanhang kan man, framför-

allt vid avhopp, hamna i situationer där de tidigare bröderna blir ens fiender.  

 

En man i 25-årsåldern berättar att under en längre period gick affärerna bra och han hade också 

bra skydd genom gruppens våldskapital, men att problemen startade efter att han själv börjat 

testa droger och även bjuda sina vänner. När drogerna och pengarna var slut, blev han ensam 

igen. Han fick också delta som gruppens soldat i strider mot andra gäng. Mycket av det som 

gruppen tjänade ihop gick till skyddsutrustning och vapen. Han berättar att han blev allvarligt 

misshandlad för en narkotikastöld, som en vän till honom var skyldig till. Detta, i kombination 
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med ett kortare fängelsestraff, bidrog till att han började tänka hur han kan komma från en 

situation där hans hälsa och liv var i fara. Genom frivårdens och polisens samverkan fick han 

placering på en annan ort. Socialtjänsten och arbetsförmedlingen har stöttat honom med 

ekonomi, boende och att hitta ett jobb på den nya orten.  

 

En av männen som är drygt 30 år har varit med i en större klubb, men hoppade av eftersom detta 

liv kostat för mycket, som han uttryckte saken. Han berättade bland annat att han måste ställa 

upp för klubben dygnet runt hela veckan, vilket innebär att han alltid måste vara nåbar. 

Fängelsevistelser och polisrazzior i lägenheten har också påverkat familjen negativt. Flickvännen 

har ställt honom inför ultimatumet att han får välja mellan drogerna, klubben och henne. 

Framförallt barnen har blivit lidande i denna situation. Efter diskussioner med en av ledarna 

skulle han få avgå utan efterräkningar, men beslutet ändrades och klubben ville ha ekonomisk 

ersättning.  

 

En ytterligare man i 30-årsåldern berättade att även om gänget i ekonomisk mening var fram-

gångsrikt, så tyckte han att de sysslade med brottslighet som han själv ogillade. Det var bland 

annat utpressning, exempelvis att genom hot mot den utsatta personens familj. Utifrån order från 

ledarna var han också tvungen att hota och trakassera sina gamla vänner i området. Verksam-

heten styrdes med järnhand och minsta avvikelse ledde till repressalier. Även vår intervjuperson 

uppfattades till slut som illojal och utsattes för ett allvarligt mordförsök.  

 

Oavsett hur processen har sett ut så bidrog hotbilden till att männens väg tillbaka till gänglivet, i 

alla fall på egen ort, blev mer komplicerad. Detta kan dock innebära att männen mer aktivt än i 

andra situationer söker alternativ till gänglivet utanför de kriminella sfärerna. Det som också 

framträder i berättelserna är att placering på främmande ort räddar liv, men kan i övrigt skapa en 

situation där man har svårt att bygga en ny och fungerande tillvaro med arbete, boende och social 

gemenskap.  

 

I studien har vi fyra män som har haft nära kontakter till olika grupper men aldrig anslutit sig helt 

formellt. Deras avhopp från kriminalitet har mer likheter än olikheter med gängmedlemmars exit-

processer. Likheterna är mycket att männen till slut tröttnat på våldet, sveken, stressen och andra 

avigsidor av den kriminella tillvaron och börjat uppfatta livet utanför som allt mer lockande. 

Även den åldersrelaterade mognaden har bidragit till att livet med familjeansvar och försörjning 

genom arbete har fått en viktigare plats i tillvaron.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att exit-processen, från första funderingar till att ha 

lämnat gruppen och skapat en ny plattform, pågår under en längre tid och är mycket komplex. 

Det är en process där flera olika faktorer samverkar på individ-, familj-, grupp-, lokal- och 

samhällsnivå.  

 

I vår undersökning hade männen deltagit i dessa sammanhang länge, från fem till tjugo år. Att 

flera hade stannat under en längre tid i dessa sammanhang beror delvis på att de här funnit något 

som de inte fått tillgodosett på annat sätt. I början av gängtillvaron handlar tillvaron bland annat 

om förstärkandet av den manliga och personliga identiteten och statusen, men även den sociala 

gemenskapen, broderskapet, inkomster, bra fester, droger och spännande livet.  
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Problem som uppstår och bidrar till tankar om avhopp berör bland annat hierarkiseringen och 

ojämlikheten mellan män i dessa gäng vid fördelning av både materiella och symboliska resurser. 

Flera av de intervjuade hade blivit besvikna för att de blivit utnyttjade och uttryckte att detta med 

broderskap och gemenskap är en myt i gängsammanhang.  

 

Förutom inre organisatoriska dilemman och konflikter mellan grupperna hotas dessa verksam-

heter också av allmänhetens ogillande och polisens och rättsväsendets arbete mot denna krimi-

nalitet. Alla de intervjuade männen har varit intagna på en anstalt någon gång, vissa av dem flera 

gånger och under flera år. Enstaka kortare straff uppfattades av många som ett bra tillfälle för 

vila, rekreation och som ett tillfälle till att skapa viktiga nya kontakter och kunskaper inom det 

kriminella fältet. Placeringar på anstalter med högsta säkerhetsklass kunde också användas som en 

merit till att skapa ett gångbart namn, framförallt i de lokala, men även i de mer regionala och 

nationella kriminella kretsarna. Anstaltsvistelser kan inte sällan stärka kopplingen till gäng och det 

kriminella livet. Samtidigt visar resultaten i vår studie att männen också kan använda tiden i 

fängelset till att omvärdera sitt liv och engagemang i gängen.  

 

På det mer privata planet finns, för vissa män, föräldrar och andra släktingar som inte gett upp 

hoppet och försöker att få männen att leva ett mer vanligt liv. Flickvänner och fruar som flera av 

männen negligerat under flera år, får nu en mer framträdande plats i männens berättelser om 

avhoppsprocessen. Även barnen får här en annan och viktigare roll. Det är dock få män som 

berättar att de lämnat gruppen för en kvinnans skull. Detta har förmodligen att göra med att detta 

uppfattas som ett tecken på svaghet och omanlighet och sågs som ett svek mot gänget. Att lämna 

gruppen för att ta hand om sin familj, bli familjeförsörjare och en pappa var en mer legitim och 

godkänd manlig roll. Även åldern har en viktig roll i denna utveckling och männen med tillta-

gande ålder börjar söka sig till mer mogna manliga ideal och tar avstånd från de mer ungdomliga 

föreställningarna om hur en riktig man ska vara (Spector-Mersel, 2006). 

Sammanfattande diskussion om det manliga kapitalet och gängen 

Det finns få verksamhetsområden som är så manligt dominerade som gäng i olika former, som 

biker-grupperingar och gatu- eller områdesgrupper. Det gäller inte bara andelen män, utan också 

om manlighet i mer kvalitativ mening, som ett uttryck för ett värdefullt kapital. Detta har mycket 

att göra med att dessa från början marginaliserade män inte har haft samma möjlighet som 

männen generellt att skapa ekonomiskt välstånd och social status genom utbildningsvägen eller 

genom stöd från familj och släkt. De kompenserar detta tillkortakommande genom att använda 

det könsinterna kapital som de har till förfogande, sin egna fysiska och mentala kapacitet, 

tillsammans med andra män i olika typer av manliga homosociala sammanslutningar.  

 

De verksamheter som grupperna var involverade i krävde män som kunde hantera svåra och 

farliga situationer. Våldet har varit ständigt närvarande och fysiska färdigheter samt personligt 

mod var viktiga i situationer man mot man. Männens karaktär och skicklighet sattes även på prov 

när de deltog i regelrätta krig med andra gäng. Den som var duktig i den här typen av verksamhet 

uppfattades som en idealman i denna miljö. Att våldskapitalet blivit så viktigt i dessa sfärer har 

mycket att göra med att i detta parallella samhälle, som saknar överordnade institutioner, får 

männen sköta alla typer av inre och yttre konflikter själva (Grundvall, 2018). 
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När det gäller färdigheter i våldsanvändning och vapenanvändning i strider, så uppfattas inte det 

som en del av den mer allmänna idealmanligheten i samhället, i alla fall inte under fredstid och 

utanför fictionens symbolladdade värld. Två av männen har dock hittat sammanhang där de 

fortfarande uppskattas för sina färdigheter i närkamp. De har gått med i fotboll-supporterklubbar 

för att kunna fortsätta att slåss med andra likasinnade vid olika matcher. Flera män beskrev att de 

fått arbeta aktivt för att inte låta de ryggmärgsreflexer som de utvecklat under åren ta över i 

konfliktsituationer utanför gänglivet. Några har även fått stöd i att kunna hantera dessa impulser.  

 

Förutom att kunna hantera våldet och integreras på ett bra sätt i livet utanför gängsammanhang, 

så är det viktigt att männen lyckas att både vara flexibla och bejaka sina mjukare och känslo-

mässiga sidor. En viktig fråga i vår studie handlar om hur den maskulinitet som männen i gängen 

under flera år efter utvecklat och även praktiserat, påverkar deras möjligheter att skapa ett så 

kallat vanligt liv utanför kriminella sammanhang.  

 

En annan intressant fråga är hur underordningen av kvinnor i gängsammanhang påverkat 

männens relationer till kvinnor efter avhoppet och inte minst i mer privata sammanhang. Vid 

intervjuerna med professionella framkommer att den manlighet som männen utvecklat i krimi-

nella sammanhang kan bli ett problem när de ska komma in i det vanliga livet igen. En av de 

professionella med lång erfarenhet att arbeta med dessa män berättade att de får aktivt jobba med 

männen så att de kommer från de tankar och handlingsmönster som är kopplade till livet i gäng. 

Detsamma gäller det nervärderande förhållningssättet och talet om kvinnor, som vissa män i 

dessa sfärer är vana att använda.  

 

Resultaten i vår studie går i linje med övrig forskning vid exit-processer från gäng, nämligen att 

det är centralt att bejaka och stärka de delar av sin manlighet som bättre är anpassade till ett 

modernt liv som jämställd partner, god arbetskamrat och en varm, omhändertagande förälder 

(Flores & Hondagneu-Sotelo, 2013; Flores, 2016; Deuchar & Weide, 2018; Deuchar et al., 2016; 

Søgard et al., 2016; Armstrong & Rosbrook-Thompson, 2017). Därmed inte sagt att detta är en 

lätt resa med tanke på det ofta omfattande och komplexa stödbehovet som dessa män har i 

förhållande till den hjälp som samhället för närvarande kan erbjuda. 
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Gäng som spänningsfyllda organisationer 

Alla sociala sammanhang har någon form av organisering. Det gäller inte bara sådant som vi 

ganska lätt kan se i en organisation, såsom en skola, en fritidsgård, ett fängelse eller olika företag. 

Även kamratgruppen, familjen och det vardagliga samspelet människor emellan relaterar till 

någon form av social ordning och därmed organisering.  

 

Även gäng måste på något sätt hållas samman genom att de organiseras. De kan placeras som 

(partiell) organisering någonstans på skalan från det mer löst kopplade nätverket och det 

övernationella och gamla organisationer som Hells Angels och Bandidos. Att använda 

organisationsteori som ett perspektiv för att förstå gängen – involveringen, fortlevnaden och exit 

– är inte nytt, även om det inte knappast utgör en huvudfåra inom forskningen (Esbensen & 

Maxson, 2012; Sarnecki & Pettersson, 2001; Thrasher, 1963). Detta kan tyckas märkligt då 

gränslinjen mellan gäng och vad som benämns för organiserad brottslighet kan vara tämlig luddig 

och överlappande.  

 

Något som avgör denna form av organisations möjlighet till överlevnad är dess kapacitet att 

realisera för dem viktiga värden och idéer på ett bättre sätt än andra. Ett exempel på sådana 

värden är hur vissa förortsgrupperingar, för en del intervjupersoner, uppfattades stå för andra 

och mer aktiva värden än biker-grupperingar. De var mer snabbfotade och gav större utrymme 

för den enskilde individen att påverka. De var mer spännande och kunde för en del uppfattas 

som en möjlig revansch utifrån att upplevt sig inte höra till samhället.  

 

Ytterligare en viktig del är att dessa organisationer i många fall inte fungerar som tätt kopplade, 

hierarkiska strukturer, utan det finns en löslighet, en viss frihet för individerna att fatta 

självständiga beslut (Klein & Maxson, 2010).  

Gäng som organisationer i gränssituation 

Gäng är inte vilka organisationer som helst, även om det finns väsentliga likheter med hur sociala 

grupper och arbetskonstellationer i andra fall organiseras. En kärna i vår analys av gänget som en 

plats för reorganisering av livssammanhang är att se gänget som en konfliktfylld arena. Det är en 

konstellation vars organiseringsprocess är intimt förknippad med att förhålla sig till och balansera 

mellan olika krafter. Dessa kan komma från de enskilda medlemmarna i form av förväntningar 

och förhoppningar, och även från omvärlden genom konkurrens och hot från andra 

grupperingar, liksom interventioner från rättsväsende och andra samhällsorgan. En viktig del av 

förståelsen för såväl inträdet som utträdet från gänget handlar om att förstå denna dynamik. Det 

går inte på förhand att säga hur lätt eller svårt det är för en medlem att träda ur, och vad som kan 

komma att krävas.  

 

Definitionen liminala organisationer kan avse olika företeelser, med det gemensamma att dessa 

befinner sig i någon form av gränssituation, där övergångar mellan olika stadier och status är 

påtagliga (Meira, 2014; Söderlund & Borg, 2017). 

 

Gäng innebär en spänningsfylld social organisering som i sin grund innehåller påtagliga och för 

medlemmarna tydligt närvarande krafter som såväl verkar för dess sammanhållning som dess 

sönderfall. Dessa spänningar uppstår i mötet mellan de förhoppningar och utfästelser som gänget 
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innebar och dess realisering i en konkurrensutsatt marknad – för att förstå organiseringen måste 

man därför se till samtliga delar.  

Förhoppningarna 

Det sker inte sker någon regelmässig tvångsrekrytering till kriminella gäng. Detta även om det 

finns något exempel också bland våra intervjupersoner av att driva in skulder på grund av att han 

själv hamnat i skuld till gäng. Generellt gäller dock att anslutningsprocessen till ett kriminellt gäng 

enbart är ett möjligt livsval av flera. Gänget måste därför ha någon form av attraktionskraft som 

gör att det framstår som ett lockande och möjligt alternativ i förhållande till andra livsval. Det 

finns förhoppningar knutna till gängmedlemskapet. 

 

När det gäller förhoppningarna som ställs på vad gänget kan erbjuda framstår två helt 

grundläggande aspekter som centrala. Dessa utgörs av önskan om respekt och erkännande för sin 

person. Respekt innebar här ett slags samlande betygssättning av det totala kapital som kom från 

ens fysiska styrka, mod, personliga karaktär och från ens sociala nätverk, som inte backade när 

det gällde. 

 

Vi ser respekt som en identitetsnära värdering som indikerar hur väl den enskilde eller gruppen 

har fungerat tidigare och förväntas fungera i det aktuella sammanhanget. Inom företagsvärlden 

kan den aktuella aktiekursen ses som en indikator på liknande förhållande, där en högt värderad 

aktie indikerar högre förtroendekapital och skapar större handlingsutrymme. I brist på sådana 

officiella publiceringar av börskurser blir gänget och de enskilde individerna istället beroende av 

att ryktesspridningen fungerar för att bygga upp personligt och gruppbaserat renommé. 

 

IP: Med de äldre [det mer etablerade gänget], hade jag en scooter och körde runt, jag sålde lite, fixade 

pengar här, jag var driftig ändå. Så där kände jag mig speciell. Sen med åren så börjar man att säga ”jag 

är [namn].” Och mitt namn, det blev lite stort, du vet. Så det lockade mig lite mer.  

I: Vad händer med en då, när man får känna den känslan, att man har byggt? 

IP: Den är mäktig, den känslan. Den är stor. Den känslan … tänk allt det du aldrig har känt här. 

Du har din uppväxt […] där började [du] röka på, gå till affären, köpa lite godis och sånt. Men här 

hände det saker.  

 

Genomgående i intervjuerna framkommer hur väsentligt gänget kan vara för behovet att få känna 

tillhörighet. Gruppen står för en förhoppning om en djupgående vänskap och en tillhörighet till 

ett sammanhang man kan lita till. Alltså, förhoppningen om ett brödraskap (Anderson, 1999; 

Dichiara & Chabot, 2005).  

 

Sökandet efter tillhörighet är heller inte något som infrias med en gång i alla grupper. De som 

från start varit med att forma en gruppering är i högre grad också ägare av konceptet och kan få 

njuta av full tillhörighet samtidigt som gruppen formas. För en del andra grupperingar är till-

hörighet något som förtjänas, då den ligger inkapslad i lager av kvalificeringsmekanismer. I 

synnerhet verkar biker-grupper använda sådana. Den enskilde måste där prövas värdig för att få 

åtnjuta tillhörighetens inneslutande värme. Den tillerkänns enbart de som socialiserats in och 

underkastat sig gruppens värden, regler och hierarki. Att det kan ta tid innan en person får större 

befogenheter och åtnjuter en mer förbehållslös tillhörighet i en organisation är inget unikt för 

gäng, utan detta kan sägas ha likheter med många organisationer. En springande punkt kan vara i 
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vilken mån organiseringen har legitimitet i medlemmarnas ögon. Vad vinner de på att vara med? 

Hur tydliga och rättfärdiga uppfattas karriärvägarna vara och vilka alternativ står till buds? De 

som är särskilt driftiga och har väsentligt kapital kan gå förbi den ordinarie vägen.  

 

Förhoppningarna måste också förstås i förhållande till hur övriga samhället fungerar, vilka värden 

som är centrala och hur olika grupper uppfattar sina möjligheter att förverkliga dessa i sina egna 

liv. Gäng artikulerar en sinnebild som kompensatorisk och alternativ arena för respekt och 

tillhörighet, trots att själva realiseringen i många fall är en helt annan. 

 

De personer vi träffat har det gemensamt att de av olika anledningar lämnat eller varit i färd med 

att lämna en gängassocierad kriminalitet. Samtliga hävdade under intervjutillfället att deras 

framtida liv skulle innebära en tillvaro utanför gängen.  

 

Flera berättade om att deras tidigare ganska framgångsrika idrottskarriärer avbrutits, inte sällan 

genom en mer långvarig skadeperiod. De har kunnat stå vid gränsen för ett genombrott i sin 

idrottsgren som boxare, fotbollsspelare, ishockeyspelare eller annat, när något inträffat som 

omöjliggjort idrottsutövning på den tidigare nivån. 

 

Påfallande ofta är också hur de kunnat berätta om att de som gängassocierade varit ganska eller 

mycket framgångsrika. Det var enbart i några få fall vi fick ta del av berättelser som gick ut på att 

de lämnat gänget på grund av att de faktiskt var dåliga på vad det gjort. Detta även om de 

samtidigt suttit på fängelse för långa strafftider.  

 

Gänget framstår som en praxisgemenskap (Lave & Wenger, 1998) som förespeglat att kunna ge 

en väg till att visa upp framgång och duglighet. De handlingar man varit beredd till för att uppnå 

detta har i många fall varit tämligen avancerade ifråga om våld. Den berömmelse de eftertraktat 

verkar för en del också ha stegrats.  

 

IP: Vi hade mentaliteten att [klappar i händerna], vi skulle köra, vi skulle göra vårt. Det som kommer 

på vägen, det kommer på vägen, det enda som vi vet om.  

I: Så att själva den här kamratgruppen var den viktigaste kärnan?  

IP: Ja, ja.  

I: Den var viktigare än egen familj, hemma?  

IP: Den var viktigare än allt.  

 

Vi kommer nu att titta på vad vi uppfattar som centrala delar i dessa gruppaktiviteter, och peka 

på en del av de spänningar och motsättningar som måste hanteras för gänget ska kunna fungera 

som en välfungerande gemenskap: pengarna, kickarna och festandet.  

 

Vad är det som krävs för att lyckas i den brottsliga världen? Det var en av frågorna vi kunde ställa 

under intervjuerna. Tanken var att denna livsföring kräver vissa färdigheter och känsla för spelet, 

inte minst då det är en värld fylld av olika hot och risker. Vi hade också på olika sätt gått in på 

vad det innebär att lyckas.  

 

När vi talade om hur man kunde visa upp sin framgång som gängmedlem var det sällan någon 

som tvekade: pengarna är en avgörande drivkraft. Pengar underlättar den dagliga livsföringen. 

Med hjälp av pengar kan du förse dig med attribut som signalerar om din framgång, ”guldkedjan, 
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Rolex-klockan och BMW:n. Med pengarna får du tillgång till ett viktigt smörjmedel för att etablera gynnsamma 

sociala relationer – du kunde leva ett utsvävande liv och du kunde också vara frikostig mot dina vänner”, var 

essensen i flera av berättelserna.  

 

Pengar fungerar som symboliskt kapital för status, där det inte längre handlar om absoluta 

tillgångar utan om att ha mer än andra för att nå högre ställning i statushierarkin. Snabbt 

förtjänade pengar var dock för många svåra att värdera på samma sätt som andra. För många 

försvann de nästan lika snabbt som de tjänades in.  

 

Det som gör gänget till särskilt utsatta för olika spänningar är den relativa avsaknaden av 

stabiliserande mekanismer som finns i de mer institutionaliserade sammanhangen. Denna 

frånvaro förstärks av riskerna som är förenade med användningen av den för gänget, i brist på 

andra centrala regleringsmekanismer, det fysiska våldet och hotet om detsamma.  

 

Åtminstone över den tid som affärerna utvecklas kan det bli svårt att fungera som ett samman-

svetsat team, där man delar på förtjänsterna enligt något viss och ömsesidigt godtaget system. 

Istället för ömsesidig gemenskap ("communitas"; Turner, 2012), kan mindre grupper eller 

individer försöka tillskansa sig så mycket av kakan som möjligt, även på andras bekostnad. Detta 

kan leda till dramatiska konsekvenser. Att bli ekonomiskt oberoende skiftar betydelse, från att 

vara det under resterande liv, till att ha det gott ställt temporärt under en obestämd tid framöver. 

Pengar som valuta för att köpa status i denna värld har ett tämligen annorlunda värde än det 

värde de har för att konsumera för en vanlig livsföring. Då stora summor också kan komma 

tämligen snabbt, skapas också lätt ett slags berusningens rådvillhet där det kan vara svårt att tänka 

på långsiktiga investeringar. Vad gör det om ett ansenligt antal tusen går på en kväll, när du ändå 

kan räkna med att få in samma summa snart igen?  

 

IP: Att klara sig själv där? Ja. Det är väl att fullfölja sitt mål. Ha ett mål och fullfölja det. Inga delmål, 

inga såna smågrejer. Nej, ha ett mål och fullfölja det. För att då blir det automatiskt att du inte vacklar, 

och du tänker inte efter. Du bara gör grejerna som behövs göras för att komma till detta målet. […] 

I: Men vilka mål hade du?  

IP: Jag hade ett mål, jag skulle bli ekonomiskt oberoende och jag blev i princip det också ett tag där.  

 

Vid sidan av pengarna tycker vi oss se två andra, och mer direkt verkande drivkrafter för gäng-

sammanhållningen: kicken och festen. Dessa skapar en emotionell energi som tjänar till att 

upphetta känslan av närvaro och bemästrande av nuet och upphettar därmed den egna 

gemenskapen och samhörigheten.  

 

I en faktisk praxisgemenskap kan olika drivkrafter – pengarna, kicksökandet och det gemen-

skapande festandet – vävas samman med varandra där den ena kraften kan förstärka den andra. 

Flera av de vi intervjuat diskuterar dock om förändringar i relationen dem emellan. I början 

kunde kicken, spänningen, och att få uppleva gemenskapens berusning varit allt annat över-

skuggande. Efterhand som brottsligheten avancerat och antagit en mer affärsmässig prägel kom 

pengarna att bli allt mer dominerande. Besvikelsen över att gruppen inte kunnat leverera i 

förhållande till förhoppningarna och att konkurrens uppstått ifråga om pengar och status, kan 

också ha medfört firandet av gemenskapen inte känts så positiv.  
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Till festandet kom i många fall drogerna med som en naturlig följeslagare. Att bjuda stort kunde 

också innebära att ställa droger till förfogande för dem som önskade. Kombinationen av 

festandet och drogerna inom ramen för en kultur där sådant som att visa och bli visad respekt, 

var förknippat med ett hedonistiskt beteende. Sett utifrån denna spänningsfyllda värld där 

konflikter snabbt kunde blossa upp om inte relationerna ständigt vidmakthölls, kan detta te sig 

som rimligt.  

 

Baksidan av detta liv kunde samtidigt skapa frustration hos den enskilde. Det fanns också ett pris 

att betala i rent ekonomiskt hänseende, festandet och drogkonsumtionen kunde tära hårt på det 

egna kapitalet, varför man lätt hamnade i skuld till andra. Särskilt riskabelt kunde detta vara om 

festens och drogernas primära funktion att stärka gruppen och nätverksrelationer, övertogs av 

funktionen att ge berusning och ledde till drogberoende. 

 

Att drogerna riskerar att bli svårhanterliga kan tydliggöras genom att se till deras multipla och 

motsägelsefulla funktioner de kan ha. De kan vara centrala komponenter i fester, utgöra 

handelsvaran i affärstransaktioner och fungera självmedicinerande genom att lindra eget lidande. 

Därutöver kan de fungera potenshöjande för att möjliggöra vissa våldshandlingar som annars 

skulle vara svåra att utföra och i sexuella sammanhang.  

 

Några av dem vi intervjuat sade sig att de på grund av drogernas mångfaldiga risker ha levt efter 

överlevnadsdevisen att aldrig testa sina egna droger. De såg istället sin brottsliga verksamhet och 

grupptillhörigheten mer renodlat som ett sätt att visa sig kapabla och framgångsrika och brott-

saktiviteterna som en vinstgivande affärsverksamhet. Andra vittnade om att de själva fått drog-

problem.  

 

De som lever i en värld där droger är påtagligt närvarande blir mer eller mindre per automatik 

satta att hantera dess svårhanterliga konsekvenser. Även den som sagt sig vilja avstå från egen 

användning utsätter sig för stora prövningar. Oavsett anledning till droganvändningen, innebär ju 

ett mer frekvent bruk alltid en risk för beroendeutveckling. Med detta följer en kontrollförlust 

som i sig står i motsats till de värden som förknippas med att visa sig framgångsrik, och som en 

person som går att lita på ställer upp och trovärdig i affärsrelationer. 

 

 
Figur 1 Drogernas positiva och negativa funktioner inom gängsammanhanget 
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De risker och motsägelser som finns inbyggda i gängtillvaron kommer alltså också tydligt till 

uttryck genom festandet och drogtillgången. Några har klarat av denna balans. För dem som 

använt droger enbart vid vissa tillfällen verkar det ha krävt ett tydligt ställningstagande, viljestyrka 

eller större motståndskraft mot att drogerna skulle ta överhanden. Grundläggande här tycks vara 

att separera drogbruk till festerna från den affärsmässiga verksamheten. 

En organisering av livssammanhang 

Gängtillhörigheten ger förhoppningar om att få en viss stabilitet i livet genom att komma in i en 

gemenskap, uppleva att man lyckas, få en revansch för tidigare misslyckanden och uppleva 

respekt för sin person.  

 

I en arbetsorganisation inom den reguljära arbetsmarknaden finns ofta en massiv överbyggnad av 

sådant som formulerad värdegrund, riktlinjer och arbetsbeskrivningar för olika funktioner, 

personalvård, kompetensutveckling, lönekriterier och personalvårdsinsatser med mera.  

Organisationer verksamma inom en viss bransch har en tendens att likna varandra i förhållande 

till vilka idéer och strategier som uppfattas gångbara. Marknadsförutsättningar och andra villkor 

som gäller inom området kan också vara lika. Att det sker en formningsprocess där olika 

organisationer anpassar sig efter varandra, innebär dock inte att ett fält står helt stilla. Tvärtom 

finns i många fall en inbyggd ambition om att göra något nytt och visa sig mer framgångsrik och 

innovativ än andra aktörer.  

 

En viktig vattendelare finns mellan de gamla, traditionella och på ett sätt mognare organisationer-

na som vissa biker-grupperingar och de nya, entreprenöriella stadsdelsgrupperingarna som vuxit 

fram sedan 00-talets inledning. 

 

Det var inte så organiserat alls från början. De bara gick runt och slog folk som sålde och sånt, det var 

det vi fick göra typ. […] Så började han ju hämta in flera jävla kilo röka som bara gick åt helt jävla 

fort som fan. Och då hjälpte man ju där, allt det där, såg man ju pengar och då fick man ju kedjor, 

hyrbilar eller … Vad som helst, varje dag olika bilar och sånt. Du vet, det gick ju runt. Så det blev stort 

jävligt, snabbt alltså. Det blev jävligt stort väldigt fort. Sen kom ju vapen i bilden, innan var det, det var 

ju bara med, typ vi gick och slogs och såna här grejer, du vet.  

 

Om vi skulle välja ut enbart en förenande erfarenhet bland dem som varit med och skapat ett 

gäng borde det vara den snabba framgången. Det gick så enkelt, de mötte inga större hinder och 

vinsterna i pengar och anseende kom omedelbart. Etableringsfasen av gruppen verkar för många 

närmast ha skett i en takt som till lika delar varit berusande och förvånande för dem själva.  

 

Att forma en egen grupp innebar också ett aktivt identitetsarbete kring vilka de ville vara. För 

ungdomarna i stadsdelsgrupperingarna kunde de gamla, tråkiga bikersgrupperingarna erbjuda en 

aktiv motbild till den egna positionen. Andra kunde ta också avstånd från samma grupperingar, 

men från en annan utgångspunkt.  

 

Lockelsen i att få kunna bygga upp något eget återkommer bland många, och då i synnerhet 

bland dem som startade en grupp tillsammans med tidigare vänner. Här kunde ett slags solidarisk 

och mer jämlik idé bland medlemmarna komma till uttryck.  
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De strategier med vars hjälp en organisation agerar i relation till sin omgivning tjänar olika syften 

varav ett viktigt är att tillförsäkra den egna framgången och överlevnaden som organisation. 

Utifrån detta syfte skulle det exempelvis vara rationellt att:  

 

1. mota bort konkurrerande aktörer från den egna marknaden genom att de sätts ur spel, 

förlorar sina resurser eller av andra skäl minskar sitt engagemang,  

2. vinna en dominerande marknadsposition genom att de egna tjänsterna och produkterna 

får högre attraktionsvärde än de andras, eller att försöka  

3. stabilisera marknaden genom förhandlingar och avtal exempelvis genom att stycka upp 

försäljningsområde i förhållande till aktuella produkter och tjänster.  

 

Likaväl som att varumärket för ett gäng bör associeras med sådant som styrka, smartness och 

mod är det viktigt att bevaka att det inte förknippas med sådant som förlorad kontroll och ned-

värderat beteende. En av de viktigaste resurserna på denna marknad är ryktet om ens vålds-

kapital. Ett sådant innebär nämligen i bästa fall att våld inte alls behöver användas. Avskräck-

ningsidén är giltig här.  

Att upprätthålla ett gäng 

Gäng är konstellationer som genomgår olika utvecklingsfaser. I uppbyggnadsfasen kan det handla 

om att söka sig fram i delvis oplöjd mark och lära sig i efterhand vad som fungerar. I takt med att 

större resurser måste hanteras, att konkurrensen på en viss marknad hårdnar eller att rättsväsen-

dets bevakning blir mer påträngande, måste gruppen utveckla en tydligare struktur med olika 

roller och ansvarsuppgifter.  

 

De konstellationer som varit på plats under en längre tid, hade dock genomgått en längre tids 

organiseringsprocess, där en enskild situation kunde värderas i förhållande till tidigare erfaren-

heter. Förutom att ge viss stadga kan en sådan organisering också vara bättre på att samla resurser 

mot ett gemensamt mål, och kan också ge en trygghet för de involverade samt innebära att den 

enskilde får en position och bekräftelse på sin betydelse. De framkom med intervjuer med 

tidigare medlemmar i biker-grupperingar att här kunde ofta en skillnad finnas mellan 

brottsligheten och klubbaktiviteterna. De förra är upp till de enskilda individerna att komma 

samman om, och de senare är mer kollektivt organiserade.  

 

I en diskussion om hur det går till att utveckla sin affärsverksamhet, kom vi in på behovet av 

resursförstärkning för att tillfredsställa efterfrågan på droger, och hur detta kan gå till. Att 

använda personer i låg ålder som inte riskerade för höga straff och som själva aspirerade på en 

karriär som kunde ge snabb avkastning, var en framgångsrik väg.  

 

I en monopolsituation finns bara en tillgänglig aktör som har legitimitet att agera inom ett 

område, och det finns bara en arbetsgivare att vända sig till för potentiella medlemmar. Intresset 

hos den enskilde kan grunda sig på bedömningar om vilken som erbjuder bäst möjligheter till 

framgång, hur lätt det är att bli accepterad och hur väl organisationens kultur passar in på den 

enskildes självbild och identitet.  

 

Vad vi uppfattar som centrala dimensioner för hur denna uppdelning gjordes sammanställs i 

nedanstående figur. Genom att lägga samman en dimension för marknadspositionen – en 
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dominerande respektive utmanande position – samt en för organiseringsprocessen – en 

byråkratisk respektive entreprenöriell position – skapas fyra egenskapsrymder. Dessa rymder kan 

sedan användas vid tolkningen av vad som uppfattades vara attraktiva kulturer hos olika personer 

och grupper och vad som uppfattades stå i strid med varandra. 

 

 
Figur 2 Olika gängkonstellationer i förhållande till organisationslogik och inbördes positioner 

 

Ovanstående figur avser att övergripande visa hur olika grupperingar relaterar till varandra i 

förhållande till deras marknadsposition och huvudsaklig organiseringsprincip.  

 

Figuren kan också användas för att diskutera om en del av de uppfattningar om gatugrupperin-

garna, ibland benämnda ”90-talisterna”, som ostyriga och svårkontrollerbara. Att driva en 

organisation utan tydliga regler satta på förhand innebär att en mängd avgöranden och strategiska 

beslut måste fattas i efterhand. De individuella medlemmarna och särskilt de med större 

inflytande får då ett stort ansvar att leda gruppen rätt.  

 

En som tillhörde de som vi benämner som en affärsdrivande gruppering, mer maffialiknande, 

berättade också om hur viktigt differentieringen i förhållande till andra konstellationer var, och 

hur deras affärsidé spelade en central roll för hur denna åtskillnad skulle göras. De hade blivit 

utsatta för flera värvningsförsök från en av de mer etablerade MC-grupperingarna, men hade 

alltid avvisat sådana försök.  

 

Strikt affärsmässigt innebär att använda öppet våld alltid en risk för gruppens ekonomiska 

verksamhet. Detta inte minst då kraft och resurser måste läggas vid att förutse kontrahentens 

agerande och avsikter, och även då polisen kan tänkas öka intresset för den egna gruppen. De 

eventuella vinsterna som kan komma från reträtten av en konkurrent måste då vägas mot de 

ökade riskerna mot den egna verksamheten. Uppgörelser som kommer ut som ett resultat från 

förhandlingar kan då vara mindre riskabelt än en uppgörelse genom våld. Samtidigt, om 

våldskapitalet är så stort att det skrämmer andra från att försöka hämnas kan en användning av 

fysiskt våld vara en tydlig signal.  

 

IP: Vi som var soldater vi var beredda, dom som inte var soldater sitter i en bil där ni två, ni tre där, ni 

där, kolla efter bilar, kolla efter det, kolla efter det. Så ni får hjälpas åt, eller ni får kör mig dit, snabbt 

eh, så alla kan inte kriga, men då får ni hjälpas åt.  
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I: Men då får ni göra en organisation.  

IP: Exakt. Och det var ju min plan var att, och det här är ju [stadsdel i storstad] då va, har vi en bil 

där, en där, en där, en där enda vägen att komma in, höll ögonen öppna hela tiden, uppdatera, ja så och 

så, så och så, och sedan finns det soldater som är tre i den busken, två där, två uppe i en lägenhet, dom 

bara väntar, dom är påklädda alltid och bara väntar på att gå ner och så. Eh, det var många gånger 

man var beredd på att ta livstid, men idag livstid det är bara för familjen, inte för någon som kallas 

brorsan hit, brorsan dit.  

 

Den marknad som gänget orienterar sig i är under ständig förändring. Därför måste det 

anseendekapital ett gäng besitter kontinuerligt bevakas och hållas intakt. Kapitalet i det egna 

namnet snabbt kan devalveras om en oförrätt inte hanteras på ett adekvat sätt. Här finns en risk 

om förlorad marknadsposition. Därför blir de strategier med vars hjälp gänget navigerar av stor 

betydelse. Centralt för dessa båda är urskiljandet, upprättandet och bevarandet av vem som 

räknas som partner och konkurrent – eller som potentiell vän eller fiende.  

 

Det är lite som att bygga ett företag, som agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Det finns 

många som vill vara med att dela på kakan. På en så relativt formellt oreglerad marknad, med 

individer som bär på personliga revanschbehov, uppstår kontinuerligt spänningar och mer eller 

mindre öppna konflikter mellan olika grupperingar.  

 

Vid sidan av att olika grupper successivt kan försöka expandera sin verksamhet genom att 

konkurrera ut, eller i alla fall ta marknadsandelar från andra grupper eller fristående aktörer, kan 

ett plötsligt frånfälle av viktig aktör upp i ett slag förändra möjlighetsstrukturen. Från en dag till 

en annan kan ett tomrum ha skapats där marknaden är öppen för nya aktörer. Detta vakuum som 

uppstår kan uppfattas som ett mycket lockande rum att expandera för nya grupper, som vill skapa 

ett namn och erövra territorium för sin affärsverksamhet.  

 

Om vi betraktar gäng som en formering av personer med en idé om gemensam tillhörighet som i 

alla fall i viss mån agerar samordnat med intentionen om att uppnå vissa mål, kommer naturligt 

frågan om hur denna samordning regleras och vad som påverkar vilken riktning det gemen-

samma agerande ska ha. Styrning och ledarskap blir viktigt.  

 

Oavsett om det är frågan om stadsdelsgrupperingar, affärsdrivande grupperingar eller Mc-

konstellationer förekommer det någon form av ledningsfunktion. Inte sällan är det ett 

differentierat skikt där olika specialiserade funktioner skapats – som vapenansvarig, 

inköpsansvarig, säkerhetsansvarig och kassaansvarig. 

 

Storleken på de arbetskonstellationer en ledare har påverkar sannolikt formerna för ledarskapet. 

En mindre grupp kan baseras på en direkt kommunikation, täta relationer och mer konsensus-

präglade beslut. Det kan vara svårare att bevara om gruppen växer ut i flera led. En person som 

var med och byggde upp en stadsdelsgruppering i en mindre stad i Västsverige berättade om den 

tiden han var ledare i början. Han var schysst, och de var som bröder och delade allt. Efterhand 

som gruppen växte var det svårt att hålla koll på alla, och han var tvungen att rycka ut för att 

ställa tillrätta olika dispyter och problem.  
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I materialet finns även berättelser om ledare som också reglerade kärleksrelationer. Medlemmarna 

fick ha lösa förbindelser men ingen relation, med motiveringen ”Han hade läst väldigt mycket om det 

där, att blir man kär så blir man svag”. 

 

För enklare arbetsuppgifter krävs kanske i första hand en typ av kompetens. I mer utvecklade 

organisationer som agerar på en konfliktfylld och konkurrensutsatt marknad, krävs såväl 

kompetens i att agera direkt i det operativa arbetet som fallenhet för ett mer strategiskt tänkande. 

Översatt till vårt område kan exempelvis själva hanteringen vid gatuförsäljning av narkotika kräva 

en viss form av affärssinne och kommunikativ förmåga. Att försöka få kontroll över en marknad 

kräver mer långsiktighet och strategisk planläggning, eller för den delen att besöka en fest hos en 

associerad organisation kräver annat än att etablera sig som en viktig aktör. 

 

IP: De första jag anställde [skratt], de första jag anställde, de var i min ålder. De gick i min klass. Men 

sen märkte jag att de började röka mycket, från mina grejer, så de fick på käften och de fick betala 

tillbaka, såklart, med ränta. Så hittade jag mig nya som jag förklarade till dem tidigt, att ”gör du så och 

så och så händer så och så och så” och så var det inget mer med det. De fixade alltid fram pengar.  

 

Det egna våldskapitalet, men även modet, tillsammans med visad hederlighet genom att stå för 

och kunna backa upp sitt ord, ter sig som helt centrala. Våldkapitalet kan på flera sätt ses som ett 

slags legitimitetsgrund för den egna presentationen och respektabiliteten.  

 

Tillgången till ett våldskapital är essentiellt för gängens uppkomst och överlevnad, men det finns 

också andra kompetenser som är viktiga, och som inte sällan spelar en mer betydelsefull roll för 

den dagliga aktiviteten. Här finner vi förmågan till att skapa och vidmakthålla sociala relationer, 

fallenheten inför att övertyga och kanske manipulera människor, skickligheten i att köra bil när 

man är jagad av polisen och en rad hantverksmässigt förknippad ”know-how”. Det kan vara hur 

olika kassaskåp kan hanteras. 

 

De som uppfattas sakna fysisk styrka och inte verkar beredda att träda till försvar för sin egen 

person och sina tillhörigheter kan uppfattas som svaga mesar och kommer att ses som ett lätt 

byte att utnyttja för egen vinning. Om man skulle föra samman olika kompetenser i förhållande 

till betydelsen i gänget skulle man grovt kunna lägga in dem i följande figur. 

 

 
Figur 3 Kompetenser som värderas inom ramen för gänget 

 

Figuren visar vilka kompetenser som generellt verkar vara viktiga för att fungera inom ramen för 

ett gäng. Kärnvärdena avser sådana kompetenser och kvaliteter som kan ses som generellt viktiga 
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för samtliga inom ett gäng. En individuell medlem kan uppfattas ha mer eller mindre av dessa 

värden, där det ökar ens legitimitet att ha flera.  

 

En organisation som förmår att samla olika kompetenser för ett gemensamt handlande skulle 

kunna fungera väl och skapa en etablerad marknadsposition. Det finns dock flera moment som 

åtminstone gör en hel del av dessa formationer till tämligen instabila organisationer. Ett sådant är 

att funktionsindelningen i gruppen inte är formellt reglerad, utan villkoras av ledningens beslut 

och gemensamma överenskommelser. En medlem kan därför lätt uppleva sig missnöjd med sin 

ställning om han enligt egen bedömning förtjänar en bättre position. Han kan då försöka utmana 

andra inom organisationen för att överta deras position, kanske med hjälp av våld, kanske med 

hjälp av manipulation.  

 

Att vara med i en gängkonstellation innebär såväl förmåner som förpliktelser. Den enskildes 

skuldsättning kan handla om flera förhållanden. Det kan vara rent faktiska ekonomiska skulder, 

vilka med stor sannolikhet kommer att kunna ställa till det vid en exit om dessa inte har reglerats. 

Det kan också vara en mer övergripande bedömning om huruvida den enskilde bidragit till 

gruppens framgång och överlevnad. Den som uppfattas ha gjort sitt, och ställt upp för gänget 

verkar generellt ha större chanser att lämna det utan större problem, än dem som uppfattas ha 

dragit sig undan.   

 

Att vara ledare för en konstellation kan därför vara underlättande, i och med möjligheten till att 

kontrollera förhandlingen om utträde. Det kan också fungera försvårande, som en symbolisk 

diskreditering av gruppen samt utgöra ett hot just genom den information och de kontakter som 

personen har, varför gruppen sätter sig till motvärn. ”De har verkligen lyft detta gänget så mycket att ja 

… Och så blir de så illa behandlade, sönderslagna. Ja, alltså riktigt psykiskt också för dem, för de går på familj 

och de går det ena och det andra”.  

 

I några fall verkar det också skett omförhandlingar efter att den aktuella personen lämnat bordet. 

Någon fick i efterhand veta att han skulle få böta 100 000 kronor i utträdesavgift, trots att det 

tidigare inte nämnts.  

 

Att lämna gruppen för en kommande familjebildning verkar i många grupper exempelvis vara i 

långt högre grad accepterat, än att prioritera den egna flickvännen högre än gruppen och broder-

skapet. Kärleksrelationer kan uppfattas som mer tillfälliga och lättviktiga än de djupgående 

broderskapsbanden, medan de som i sin tur relaterar till familjebildning och barn kan passera 

som godtagbara.  

Det nödvändiga, möjliggörande och hotande våldet 

Tänk bort det fysiska våldet och du har inte längre sådana gäng som vi diskuterar här. Våldet är 

en grundläggande komponent av vad det innebär att bygga upp, expandera och vidmakthålla en 

position som gäng. Våldet är också viktigt på den individuella nivån och fungerar där som en 

resurs för att bygga upp det egna anseendet, backa upp sitt ord och sitt namn och är ett viktigt 

smörjmedel i affärsuppgörelser.  

 

Detta innebär inte att våld alltid kommer till faktiskt uttryck. Som mest effektivt fungerar våldet i 

förvandlad form genom hur det symboliseras i form av gängattribut, eller hur det förvaltas 



 

58 
 

genom den ryktesspridning som omger en grupp eller en person (Lien, 2005). I sådan form blir 

det en resurs som kan användas vid behov, men likt den vapenmakt som nationer utrustar sig 

med är själva hotet något som kan avskräcka från angrepp. Notera att vi här diskuterar våld som 

en funktion i en viss form av organisering. Detta utesluter inte andra förklaringar till våldet, som 

att det kan vara ett sätt att skapa en viss form av manlighet.  

 

Våldsanvändning i dessa sammanhang implicerar samtidigt att individuella, gruppmässiga och 

organisationsmässiga nivåer samspelar med varandra. För den enskilde aktören kan detta samspel 

kräva en känslighet för när våldskapitalet ska signaleras, för att inte det personliga och grupp-

mässiga anseendet och möjligheten att fortsätta som en marknadsaktör ska devalveras. 

 

Våld är i de sammanhang vi talar om här en väsentlig resurs för att kunna fungera på marknaden 

och bedriva sin verksamhet, det är också den väsentliga resursen under uppbyggnadsfasen av det 

egna namnet där ryktet etableras om den egna styrkan. Våldskapitalet fungerar därför som en 

resurs som bygger under varumärket och vidmakthåller en marknad. Konflikter mellan olika 

gängkonstellationer har också kopplats samman med en ökad användning av vapen och även 

handgranater. Även om det kan vara svårt att avgöra exakt hur stor andel som denna användning 

kan härledas just till gängen, kan man konstatera att Sverige låg i topp när det handlar om dödligt 

skjutvapenvåld bland unga män (mellan 15 och 29 år) i studie som jämförde 12 europeiska länder 

(Sturup, Rostami, Gerell, & Sandholm, 2018). 

 

Våldsanvändningen kan uppfattas som nödvändig för att erövra en marknad, men den stjäl också 

resurser och koncentration på kärnverksamheten. Närvaron av våld begränsar ens rörelseut-

rymme och inskränker trygga zoner. Som en av de intervjuade talade om när han sa att han inte 

skulle sitta i intervjun om han inte kunde ringa folk som kan komma med AK47 snabbt och 

backa upp. Han fortsatte med att hans strategi var att tänka och agera organiserat: Tappa inte 

fanan. Var alltid förberedd. Var alltid på din vakt. Han gick aldrig ensam ut på stan och såg alltid 

till att ta en annan väg hem än han tog sig dit på. 

 

I: Men vad tänker du finns för olika roller och vad krävs det för att klara sig i ett sånt 

gängsammanhang?  

IP: Ja, du kan ju inte vara en mes. Eller alltså, hur ska jag förklara, du kan ju inte vara rädd och hålla 

på så. Då käkar de ju upp dig.  

I: Du kan inte vara rädd.  

IP: Alltså visa svaghet och sånt så, kanske de inte säger till dig ”gå”. Utan de tänker ”ja, men vad bra. 

Han här är svag. Han här kan jag använda sen.” Förstår du, han här kan jag göra så, så, så. Kan ju 

inte vara svag. Sen är det alla som gör olika grejer. Folk sköter transporter, vissa är bra på att köra bil 

och cross. Vissa är bra på att skjuta. De var soldater. Vissa är ledare. Det är så det är. Men många 

har den, alla vill vara en ledare, men det är inte alla som kan vara ledare. Många vill vara ledare och 

har hjärta och bollar och så, va. Men de, vad ska man säga, de klarar inte av det andra. Det är oftast så 

det blir konflikter.  

 

Ett problem med våldsanvändningen är hur denna ska balanseras för att nå optimal effekt. Då 

det saknas en gemensamt överenskommen måttstock för vilket proportion av våld som är lämplig 

dos för den önskvärda effekten, är det rimligt att tänka sig att mängden våld kommer att variera 

beroende på enskilda individer och gruppkultur.  
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Behovet av att hämnas en oförrätt tillsammans med misstänksamhetskulturen skapar lätt en 

ständig påslagen uppmärksamhet kring vad som rör sig på arenan och ibland även en benägenhet 

att försöka förebygga att hot ska formeras. Att på detta sätt försöka slå till innan något egentligen 

inträffat kan uppfattas som moraliskt tveksamt, inte minst då man faktiskt kan ha fel och kan ha 

misstolkat andras avsikter. 

 

Samtliga personer vi intervjuat kan berätta om mycket allvarliga våldssituationer som antingen 

inneburit att personer blivit allvarligt skadade, avlidit eller som kunde lett till detta. De berättar 

även om situationer som kunde ha lett till en spiral av våldsgärningar och hämnd i en spiral-

likande upptrappningsprocess. 

 

I situationer där en allvarlig konflikt kan uppstå mellan parter, må det vara i parrelationer, mellan 

företagsägare och arbetare, eller mellan länder kan man kalla in medlare som försöker gå mellan 

parterna för att mäkla fred och skapa en form av överenskommelse. I en rapport från BRÅ 

(2019) uppmärksammas också att medlare kan användas som ett alternativ till våld för att hantera 

konflikter utan våld. Här framkommer att medlaren måste ha förtroende bland olika parter och 

en egen bakgrund i gängsammanhang, och fungerar i första hand i situationer där hämndmotiv 

inte är alltför påtagliga eller vid pågående våldskonflikter. 

 

Även vi fick kunskap om att det i vissa fall förekommer medlingar vid konflikter. Att skapa och 

upprätthålla marknadskontroll i ett fall vi fick berättat för oss om byggde till delar på en enskilds 

persons agerande. Han var i vissa kretsar känd under epitetet fredsmäklaren. Detta hade han fått 

på grund av hur han utövade sin makt och sitt inflytande för att förmå olika kontrahenter att sluta 

fredsöverenskommelser, istället för att gå i strid. I ett annat fall berättade en person som själv 

fungerat i denna roll om vad som var viktigt. 

 

I: Men hur kommer det sig att de släppte in dig, i de här situationer som mellanman?  

IP: För att jag kan prata ... du kan inte skicka en snickare att göra en elektrikers jobb. Det är onödigt 

att skicka bort Aggro-Kalle här som klarar av att prata i två minuter sen så smackar han på dem om 

man inte får det han vill … ett möte är ett möte, så man måste kunna träffas, annars kan man inte lösa 

saker och ting. ... Och vi har kommit fram till lösningar då, varenda gång. Man kan inte skicka in en 

kille som tror sig ha rätt hela tiden. Som inte kan medge eller som inte kan säga ”ja, nej, det har du rätt 

i, du har fel”. För det är som jag brukar säga, det är den största styrkan, det är att kunna medge att 

man har fel ... jag försöker förklara för killar och så som jag träffar nu med, för att man måste alltid 

fatta att det finns två sidor av ett mynt. Du hör på den sidan men innan du beslutar dig för att köra på 

det, så måste du ta reda på … för hans uppfattning kontra hans uppfattning, om samma sak, kan ändå 

vara helt olika.  

I: Men du hör på deras som någon slags förmedlare egentligen. Någon slags diplomat, så?  

IP: Ja, ja, jag har förhandlat om många människoliv kan jag säga.  

 

Här ovan framkommer något som även i andra sammanhang är giltigt vid fredlig konfliktlösning: 

man måste kunna sätta sig in i den andres perspektiv, kunna erkänna att man själv begår misstag 

eller missuppfattat saker och medlaren måste ha förmåga att få de involverade att se detta samt 

ett mandat från parterna att gå emellan i konflikten. 

  



 

60 
 

Kriminalvård, riskhantering och gängfrågan 

Att erbjuda stöd och behandling för personer som vill lämna ett kriminellt liv är en viktig brotts-

förebyggande insats. I linje med den aktuella studiens uppdrag kommer vi i det här kapitlet att 

särskilt inrikta oss på Kriminalvårdens arbete med gängassocierade personer. Gängfrågan innebär 

stora utmaningar för Kriminalvårdens verksamhet. De möter tidigt personer som kommer från 

ett liv i gängkriminalitet på häkten, anstalter och inom frivården.  

 

I ett pressmeddelande från januari 2018, meddelar Kriminalvården att det finns drygt 80 krimi-

nella grupperingar representerade bland landets intagna (Kriminalvården, 2018a). Ungefär sex 

procent av de intagna uppskattas vara gängassocierade. Gängkriminaliteten har blivit alltmer 

närvarande inom Kriminalvårdens verksamhet, och framträder både i diskussioner om säker-

hetsrisker som behöver hanteras organisatoriskt inom verksamheten, men också i politiska krav 

om att förbättra och utveckla specifika stödinsatser för personer som vill lämna kriminella gäng.  

 

Hösten 2007 beslutade den dåvarande regeringen om att inleda en nationell mobilisering mot den 

grova organiserade brottsligheten. Även om det tidigare hade funnits sociala stödinsatser till unga 

personer i gängmiljöer (Forkby, 2008), utgör den nationella mobiliseringen en betydelsefull 

startpunkt för framväxten av ett organisatoriskt fält med aktörer som arbetar med avhoppare från 

kriminella gäng. Regeringens mobilisering mot den organiserade brottsligheten resulterade i en 

mängd av olika myndighetsövergripande samverkanstrukturer och lagändringar med syfte att 

begränsa kriminella aktörers inflytande och påverkan i samhället.  

 

En av regeringens åtgärder presenterades i den statliga utredningen Kriminella grupperingar – 

motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) var att inrätta stödinsatser och 

samverkansstrukturer för unga personer som befinner sig i riskzonen för att rekryteras till gäng 

och personer som vill lämna en gängtillvaro. Den statliga utredningen artikulerade behovet av ett 

specifikt stöd till avhoppare och presenterar en mängd förslag på hur ett stöd till avhoppare kan 

utformas i praktiken.  

 

Idag är frågan om stöd till avhoppare än mer aktuell och flera offentliga verksamheter har 

etablerats med syfte att stödja avhoppare. Under 2016 lanserades det nationella brottsföre-

byggande programmet Tillsammans mot brott (Skr 2916/2017:126) med en målsättning att 

utveckla samhällets stödinsatser till personer som vill lämna kriminella grupperingar. Vi kan 

konstatera att stöd till avhoppare har kommit att utvecklas till ett organisatoriskt fält med en rad 

olika aktörer som utifrån olika positioner har i uppgift att intervenera i denna fråga, såväl för att 

minska nyrekrytering, agera gentemot befintliga konstellationer som för att underlätta avhopp.  

 

I en rapport, som BRÅ publicerade 2016, genomförs en kartläggning av samhällets stöd till av-

hoppare från kriminella gäng. Avhoppare som intervjuats i rapporten beskriver ett behov av stöd 

för att skapa en ny vardag och förändra sina tankemönster. Flera känner sig ensamma efter att ha 

lämnat en gängtillvaro och behöver arbeta med sin självbild och identitet. Liknande resultat åter-

finns även i en amerikansk forskningsöversikt från 2017 (Roman et al., 2017). Här konstateras det 

att stöd och interventioner i allmänhet har betydelse för om personer ska lyckas lämna ett gäng, 

och att stöd under den inledande fasen är särskilt viktig. Det kan handla om stöd att hantera det 

tvivel som kan uppkomma under en exit-process, möjligheter för personen som lämnar gänget att 

pröva nya identiteter och att etablera kontakter med betydelsefulla personer och förebilder. I en 
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svensk kontext saknas det emellertid mer omfattande studier och forskning om professionellt 

stöd till personer som lämnar kriminella gäng.  

 

Syftet med det här kapitlet är att beskriva och analysera Kriminalvårdens organisering av deras 

arbete med gängassocierade personer. För att besvara syftet kommer vi att fokusera på hur 

Kriminalvården organiserar sin verksamhet för att möta gängspecifika utmaningar, hur gängmed-

lemmar kategoriseras inom Kriminalvårdens organisation, hur professionella reflekterar över 

arbetet med den specifika målgruppen och hur beslut fattas med hänsyn till dömda personers 

gängtillhörighet. Ambitionen är att bidra med ökade kunskaper om vilken betydelse som en 

dömd persons gängtillhörighet har inom Kriminalvården samt de organisatoriska villkor som styr 

arbetet med gängmedlemmar.  

Fängelset, samhället och den nordiska exceptionalismen 

Gränser mellan fängelse och samhälle är många gånger porösa (Moran, 2015). Fängelset är en 

institution som avspeglar ett samhälles sociala, ekonomiska och kulturella strukturer. Rätts-

väsendet, arbetsmarknaden och välfärdsinstitutioner utgör tillsammans ett nätverk som bidrar till 

att strukturera och upprätthålla samhällets sociala ordning (Garland, 2001).  

 

Under de senaste 30 åren, hävdar flera forskare, har det internationellt skett en genomgripande 

förändring av rättssystemets institutioner i riktning mot ökad kontroll, övervakning, massin-

spärrning och hårdare straff (Garland, 2001; Simon, 2007; Wacquant, 2009). Förändringarna har 

relaterats till framväxten av en neoliberal ekonomisk politik, som tillsammans med åtstramningar 

inom välfärdssystemet betraktas vara avgörande faktorer i uppkomsten av en kontrollkultur, 

repressiv kriminalpolitik och en expansion av fängelsesystemet. Tidigare ideal om rehabilitering 

och återanpassning av dömda personer har kommit att underordnas andra straffprinciper som 

utgår ifrån idéer om inkapacitering och riskhantering.  

 

Den internationella trenden av ökad kontroll, hårdare straff och minskade rehabiliteringsinsatser 

till dömda personer har emellertid kommit att diskuteras och ifrågasättas i relation till en nordisk 

kontext, där forskare menar att en repressiv kriminalpolitik inte har fått samma genomslag (Pratt, 

2008). Begreppet nordisk exceptionalism har i detta sammanhang kommit att användas för att 

beskriva en specifik nordisk modell av straff- och fängelsesystem som tar sin utgångspunkt i 

humanistiska ideal och med ett stort fokus på rehabilitering av dömda personer (Barker, 2013; 

Pratt, 2008) 

 

En förklaring till de nordiska ländernas mildare straffsystem antas vara sammanlänkat med de 

nordiska välfärdsstaternas institutionella utformning och uttalade jämlikhetssträvanden (Pratt, 

2008; Ugelvik, 2016). Kritiker har dock ifrågasatt idén om en nordisk exceptionalism och har 

istället pekat på de exkluderande mekanismer som är inbäddade i de nordiska välfärdsstaterna och 

som återkommande har bestraffat personer som inte ansetts tillhöra en etnisk-kulturell gemen-

skap (Barker, 2013). Barker, en kriminolog verksam i Sverige, exemplifierar den exkluderande 

behandlingen av vissa grupper med hänvisning till överrepresentationen av personer med 

utländsk bakgrund i svenska fängelser, behandlingen av asylsökande som har utvisats och intagna 

som har missbruksproblem. Istället regleras deras anstaltsvistelser utifrån mer kontroll, restrik-

tioner och säkerhetsarrangemang.  
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Ökad säkerhet inom straff- och fängelsesystem står ofta i motsättning till stödinsatser inriktade 

på rehabilitering och återanpassning av dömda personer. Forskare som studerat skandinaviska 

fängelsesystem menar att det har skett en säkerhetsvändning inom Kriminalvården även här, där 

principen om risk har påverkat den fysiska utformningen och vardagen för intagna på svenska 

fängelser (Scharff, Smith, & Ugelvik, 2017). En högre säkerhet i den aktuella situationen på 

anstalten riskerar dock i förlängningen att ha en motsatt effekt om intagna efter verkställigheten 

återgår till den tidigare livsföringen. Till detta kan läggas att ett ökat säkerhetstänkande kan 

innebära att den potentiellt fruktbara relationen mellan personal och intagna kan gå förlorad. 

 

I den rapport som BRÅ (2016) publicerat, där samhällets stöd till avhoppare kartläggs, kritiseras 

Kriminalvården för att inte arbeta med gängmedlemmar. Inom Kriminalvården existerar det 

specifika regleringar och föreskrifter för personer som har koppling till kriminella nätverk. Bland 

annat att dömda personer med anknytning till kriminella nätverk bedöms vara i behov av 

särskilda villkor som reglerar anstaltsplaceringar, permissioner och utslussningsåtgärder. 

Hörnqvist (2010) beskriver detta fenomen inom straff- och fängelsesystemet, i termer av att det 

är domstolar som utdömer den faktiska strafftiden, men att själva verkställigheten av fängelse-

straffet och ytterligare inskränkningar av frihet under anstaltstiden är beslut som fattas inom 

ramen för fängelseinstitutionens administrativa apparat. Han benämner dessa som ”villkor under 

inlåsning”. I sin fallstudie av Kriminalvårdens arbete och policy för att hantera fängelsegäng 

under början av 00-talet, sammanfattar Hörnqvist Kriminalvårdens taktik i termer av att: 

”identifiera, övervaka och sprida ut” medlemmar i fängelsegäng.  

Institutionella logiker och standardiserade riskbedömningar 

Institutionella logiker är ett teoretiskt begrepp som har kommit att används för att beteckna en 

uppsättning materiella praktiker och symboliska system som tillsammans utgör en samling av 

principer som vägleder hur individer och organisationer ska agera (Friedland & Alford, 1991). 

Det finns en mångfald av institutionella logiker som existerar sida vid sida och som aktualiseras 

inom olika kontexter och bidrar till att skapa skillnad, förändring och stabilitet. 

 

Olika logiker styr samhällsinstitutioner som familjer, marknader, fängelser och stater, även om de 

påverkar och inverkar på varandra. En aspekt av institutionella logiker är konstruktionen av 

symboliska kategorier. Diskursiva och symboliska kategorier upprätthåller mening genom olika 

former av ritualer och praktiker som reproducerar den institutionella logiken. Identiteter, 

intressen och värderingar skapas och omskapas genom de institutionella logikerna. 

 

Inom det moderna fängelset hävdar vi att två institutionella logiker existerar sida vid sida: 

säkerhetslogiken och behandlingslogiken. Fängelset är en plats för inlåsning, kontroll och 

övervakning, men samtidigt en plats för återanpassning, behandling och disciplinering. Vilken 

logik som har dominerat varierar historiskt och kan förklaras i relation till en samhällelig kontext 

(Garland, 2001). Inom straff- och fängelsesystem runt om i världen och i Sverige tenderar 

säkerhet, kontroll och övervakning bli alltmer framträdande. En säkerhetslogik har trängt undan 

tidigare ideal om rehabilitering och återanpassning.   

 

En annan tendens som uppmärksammats under de senaste tre decennierna inom rättsväsendets 

institutioner är förekomsten av en riskbaserad styrning (Feeley & Simon, 1992; O’Malley, 2002). 

Riskhantering och riskbedömningar är centrala i organiseringen av straff- och fängelsesystem. 
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Jonathan Simon (2013) beskriver hur riskbedömningar är en teknologi som har kommit att 

ersätta andra metoder för att behandla och straffa dömda personer, exempelvis disciplinering av 

dömda eller rehabiliteringsinsatser. Inom rättsväsendet används standardiserade riskbedömningar 

för att sortera dömda personer på en organisatorisk nivå. Riskbedömningar möjliggör kontroll av 

alla dömda personer på en aggregerad gruppnivå i relation till deras risknivåer, och där vissa 

grupper av intagna och högriskfångar kan urskiljas och hanteras mer restriktivt. Användningen av 

risker blir här en möjlighet att organisatoriskt styra verksamheten utifrån kalkylerbara 

överväganden och beslut (Hörnqvist, 2010).  

 

Forskningslitteraturen om risker och standardiserade riskbedömningar innefattar även ett 

forskningsfält som fokuserar på hur dömda personers kriminogena behov kan identifieras – vilka 

risk- och skyddsfaktorer som är kopplad till personernas kriminalitet. I en större forskningsöver-

sikt som belyser riskprincipen, som utgångspunkt för att identifiera intagnas stöd- och behand-

lingsbehov, påvisades ett empiriskt stöd för riskbedömningars effektivitet (Andrews & Dowden, 

2006). Det ska dock tilläggas att effektiviteten av riskbedömningar ofta förutsätter att hänsyn tas 

till individens unika behov och mottaglighet till förändring. Interventioner riktade till högrisk-

individer har visat sig vara mer effektiva än insatser som ges till individer med en lägre risk för 

återfall i brott.  

 

I den senare generationen av riskbedömningsinstrument görs bedömningar som inte enbart 

fokuserar på risker, utan även på dömda personer behov för att genomföra en förändring. Kelly 

Hannah-Mofatt (2005) menar att relationerna mellan risker och behov inom standardiserade 

riskbedömningar bidrar till att skapa en styrning inom straff- och fängelsesystem, som varken tar 

sin utgångspunkt i en modell som enbart fokuserar på risker eller en mer behandlingsorienterad 

modell. Istället skapas konfigurationer och strategier i lokala kontexter för att påverka dömda 

personer, där även högriskfångar kan bli möjliga att påverka, styra och förändra genom specifika 

behandlingsinterventioner som riktas mot deras unika behov.  

 

I kapitlet kommer vi att använda en teoretisk förståelse av risk som en organiserande princip och 

logik för styrning. Risker används inom fängelseinstitutionen som en princip för att hantera och 

kalkylera framtida osäkerhetsmoment, och särskilt i besluts- och förhandlingssituationer som 

aktualiserar säkerhetsfrågor och frigivningsförberedande insatser.  

Kriminalvårdens arbete med gängassocierade personer 

Människobehandlande organisationer karakteriseras bland annat av en mer eller mindre tydlig 

arbetsdelning och specialisering (Johansson, Dellgran, & Höjer, 2015). En sådan tänks leda till 

ökad effektivitet genom att rätt kompetens riktas till olika arbetsuppgifter, där särskild expertis 

tillsätts för att hantera mer komplexa uppgifter. Risk- och säkerhetslogiken utgör ett sådant 

arbetsområde där specialiserade funktioner vuxit fram för att ange riktningen för arbetet.  

 

Idén om återanpassning och rehabilitering av intagna har var varit vägledande inom det svenska 

straff- och fängelsesystemet, och särskilt utifrån ett fokus på att dömda personer ska kunna återgå 

i arbetslivet (Barker, 2018). Samtidigt balanserar detta uppdrag mot säkerhetskravet. De två 

logikerna, behandling och säkerhet, är inbäddade i Kriminalvårdens dubbla uppdrag: garantera 

samhällsskydd och återanpassa dömda personer. Ett uppdrag som många gånger är 

motsättningsfullt och kan generera konflikter och förhandlingssituationer om hur arbetat med 
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dömda personer ska organiseras och vilka principer som ska vägleda och styra arbetet. Konflikter 

som utspelas i gränsdragningar mellan straff-behandling, fängelse-frivård, tillit-misstänksamhet 

och risker-säkerhet.  

 

Vilka är då de konflikter som utspelas vid arbetet med gängassocierade, och vilken logik verkar ha 

en dominerande ställning i Kriminalvårdens verksamhet? Resultaten är indelade tematiskt och 

berör övergripande Kriminalvårdens organisering och specifika praktiker i arbetet med dömda 

personer med gängtillhörighet, hur beslut fattas inom Kriminalvården med hänsyn till gäng-

medlemskap, hur gängkriminella kategoriseras och hur professionella navigerar mellan olika 

positioner i deras arbete med gängassocierade personer. 

 

I arbetet med gängkriminella ingår specialiserade funktioner som bidrar med information om den 

aktuella gängsituationen, säkerhetsanstalter som tillser särskilt skydd, avdelningar för att utreda 

och bedöma risker samt frivårdsinspektörer som är inriktade på gängkriminella. En primär 

funktion i arbetet med gängassocierade är att identifiera, hantera och motverka säkerhetsrisker. 

Till denna kommer de sekundära funktionerna som på olika sätt riktas mot att underlätta avhopp 

från kriminella gäng och återanpassning, vilket bland annat sker genom stödjande samtal och 

programverksamheter. De olika logikerna relaterar samtidigt till varandra, bland annat genom att 

riskbedömningen kan avgöra möjligheten för att ge den enskilde ett visst stöd och den form det 

kan ges inom.  

 

Gängtillhörigheten har en avgörande betydelse i samband med bedömningar om lämpliga 

påföljdsförslag i personutredningar och beslut som omfattar anstaltsplaceringar, utslussnings-

alternativ och möjligheter till permissioner. Redan att fastställa om en person tillhör ett gäng 

involverar ett utvecklat informations- och säkerhetstänkande. Det finns säkerhetssamordnare, 

underrättelsetjänst och en säkerhetsorganisation som inhämtar och distribuerar uppgifter om 

dömda personer som tillhör kriminella gäng.  

 

”Lisa”, en säkerhetssamordnare inom frivården som är specialiserad på frågor om gäng, åskådlig-

gör en del av de konkreta arbetsuppgifter och verksamhetsrutiner som skapats. Hennes uppgift är 

att fungera som en stödfunktion till frivårdsinspektörerna i ärenden med gänganknytning. Hon 

arbetar med att ta fram beslutsunderlag, genomföra utbildningsinsatser, vara kontaktperson till 

externa verksamheter och fungera som samverkansperson. Hon anser att information är A och O 

i den här världen. Informationen om gängtillhörigheten, hävdar Lisa, är avgörande för att klienter 

inom Kriminalvården ska vara säkra under verkställigheten och få rätt insatser.  

 

Bedömningar av gängtillhörigheten är inte utan konflikter. Att bli stämplad som gängmedlem 

innebär begräsningar under verkställigheten. Detta är gängmedlemmar medvetna om, berättar 

Lisa. Gängtillhörigheten kan utgöra skillnaden mellan en fängelsedom och en öppen kriminal-

vårdspåföljd. Lisa betonar här vikten av att göra riktiga bedömningar av en persons gängtillhörig-

het, som bygger på tillförlitliga källor. I relationen till frivårdsinspektörerna kan det samtidigt 

uppstå svårigheter då dessa inte får ta del av all den information som säkerhetssamordnaren har 

för sin bedömning. Det har då hänt att frivårdsinspektörer upplevt sig bli ”tagna som gisslan” när 

de fått ställa sig bakom en bedömning som de själva inte haft full insyn i.  

 

På organisatorisk nivå kan man förstå sådana konflikter som en följd av mötet mellan olika 

logiker, och då vilken som ska ha företräde framför den andra. Erfarenhetsbaserade kunskaper 
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och professionellt handlingsutrymme kan få stå tillbaka för standardiserade bedömningar i 

ärenden med gängmedlemmar. En frivårdsinspektör beskriver svårigheterna med att göra 

individuella och självständiga bedömningar: ”man ser ett behov där man skulle vilja ha vissa insatser, men 

där den där gängstämpeln väger så tungt att det inte är möjligt”. Mötet mellan de olika logikerna kommer 

på så sätt till uttryck i det vardagliga arbetet, där möjligheterna till att föreslå mer rehabiliterande 

åtgärder kan begränsas, trots att sådana kan uppfattas som viktiga. 

Att balansera mellan olika principer  

Människobehandlande organisationer ”processar” människor, vilket ofta innebär att utreda, 

bedöma, klassificera och sortera personer inom organisationen. Under de senaste decennierna har 

standardiserade bedömningsinstrument och manualbaserade behandlingsprogram kommit att 

införas för att underlätta och kunskapsbasera hur detta processande går till. Med motiv som att 

införa en evidensbaserad praktik, välgrundade bedömningar, likformighet och rättssäkerhet har 

en standardisering av utredning- och behandlingsarbetet införts brett i välfärdsorganisationerna 

(se Skillmark, 2018). Denna utveckling återfinns även inom Kriminalvårdens verksamhet. Ett 

uttryck för detta är att riskbedömningar lyfts in som en central del av det som ska realisera 

generalambitionen om att de intagna ska komma ”Bättre ut”.  

 

Kriminalvården genomför standardiserade riskbedömningar i samband med personutredningar, 

beslut om särskilda villkor och upprättande av verkställighetsplaner. I våra intervjuer uppfattas 

dessa som ett självklart inslag i arbetet, även om det också förekom röster som ställde sig 

tveksamma till nyttan, och framförallt till de konsekvenser de kan föra med sig.  

 

Syftet med bedömningarna är att identifiera risker för återfall i brottslighet utifrån låg risk, 

medelrisk eller hög risk. Tre principer är vägledande – risk, behov och mottaglighet – vilka 

tillsammans tänks ge underlag för planeringen under verkställigheten såväl som att underlätta 

anpassningen i samhället och, för de fängelsedömda, övergången till ett liv i frihet. Som visats i 

kapitlet där tidigare forskning redovisas kan man se att dessa principer har stor bäring på vad 

forskningen anger som centrala principer för arbetet.  

 

Hur används riskbedömningar inom Kriminalvårdens verksamhet i allmänhet och specifikt i 

arbetet med gängassocierade personer? En primär funktion är att ange vilka säkerhetsåtgärder 

som behöver vidtas för att personen inte ska begå nya brott under verkställigheten. Fängelse-

dömda med en hög risknivå placeras därför på anstalter med högre säkerhetsklass, undantas från 

möjligheter till permissioner, har begränsad tillgång till utslussningsalternativ och är inte aktuella 

för öppna frivårdspåföljder. Riskbedömningar används också för att klargöra den enskildes 

behov. Klassificeringen av den dömde avser då att ge underlag för att erbjuda stödinsatser och 

behandlingsprogram som är specifikt utformade för olika klientgrupper, gängmedlemmar, 

våldsbrottslingar och sexualförbrytare.  

 

Syftet att skapa ett kunskapsunderlag för olika insatser och likformighet i bedömningar, bryter 

samtidigt vad den enskilde anställde kan uppfatta är det bästa. En kriminalvårdare med erfarenhet 

av de nya riskbedömningarna, beskriver bakgrunden till det nya systemet, och menar att systemet 

med riskbedömningarna dels är framtaget för att ”det ska bli så lika som möjligt för alla” och dels för 

att ”man inte ska tycka och tänka själv som person”. Det dilemma som kan ses mellan standardisering 

av bedömningar och individualisering av insatser är inte bara en utmaning inom Kriminalvården 
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att hantera, utan gäller generellt i arbete med att utveckla en evidensbaserad praktik (Hayes & 

Spratt, 2009; Sackett et al., 2000). Tanken är här att förena vetenskapligt beprövad kunskap, den 

enskildes eget perspektiv och befintliga resurser och organisatoriska ramar. Den professionella 

expertisen har en nyckelroll för att göra denna sammankoppling genom att ta hänsyn till samtliga 

utgångspunkter och däri använda den erfarenhetskunskap denne besitter.  

 

Entréprogrammet beskrivs exempelvis av flera som ett individanpassat och flexibelt behandlings-

program. Det är ett omfattande program - behandlingsprogrammet har omkring 25 till 40 träffar 

– som pågår under ett övervakningsår. En frivårdsinspektör beskriver hur Entréprogrammet har 

tagits emot utifrån sina deltagares perspektiv och röst: ”äntligen någonting som är för mig, något som 

förstår mig”. Och en annan frivårdsinspektör menar att framgången inom programmet ligger i att 

man följer klienten och möter klienten där den är. 

 

Nedan presenterar vi ett utdrag från en intervju med en frivårdsinspektör som åskådliggör arbetet 

med Entréprogrammet.  

 

Alltså programmet är ju baserat på kognitiv teori, så att där, och det är ju de, om man säger 

arbetsverktygen, som vi använder. Man gör en kartläggning först för att ta fram vad är, om vi nu tittar 

på våldet då, där jag väl har haft mina klienter i, då är det ju att man tittar på inlärningshistorian, vad 

är det som har gjort, hur fick våldet en funktion? Och sen gör man en hypotes, en fallbeskrivning kring 

det, och sen så ska man ju då sätta upp en behandlingsplanering individuellt för den här personen, och då 

har vi vissa teman, som då är attityder och värderingar, relationer och umgänge, aggressivitet och våld, 

identitet och självbild. Och då jobbar man ju utifrån de olika temana med olika metoder då. 

(Frivårdsinspektör) 

 

En annan frivårdsinspektör som vi har talat med motiverar användningen av Entréprogrammet 

med hänvisning till de gängassocierades komplexa problematik. Den individanpassade och 

följsamma utformningen av programmet gör att personerna känner sig ”sedda och hörda”, berättar 

frivårdsinspektören.  

 

En fungerande sammankoppling mellan risk och behandlingsprinciperna kan tänkas ge sådana 

detaljerade behandlingsplaner och stöd till exit som forskningen rekommenderar (se kapitlet 

tidigare forskning). Det finns samtidigt en risk för att en aspekt dominerar i förhållande till någon 

annan. Bedömningsinstrument ska alltså såväl kunna ge underlag för hur risker reduceras under 

strafftiden, som kunna integreras i ett långsiktigt risktänkande där bedömningen ska ge underlag 

för stöd och rehabiliterande insatser. Ett problem kan uppstå om ett mer kortsiktigt säkerhets-

tänkande kan innebära inskränkningar av sådana rehabiliterande insatser som kan reducera mer 

långsiktiga risker, vilket bland andra diskuteras av Hörnqvist (2010). Något vi inte fördjupar oss i 

här, är att det också kan finnas politiska skäl till att förstärka en viss logik, där Kriminalvårdens 

uppdrag kan bli starkt ifrågasatt om dömda personer begår brott under verkställighetstiden.  

 

Konkret kan svårigheter i att balansera de olika dimensionerna i riskbedömningarna yttra sig i att 

det inte tas tillräckligt stor hänsyn till de enskilde. Detta innebär i så fall en gruppbaserad 

bedömning som står i motsatsställning till tanken om en individualiserad sådan. Det är svårt att se 

att alla personer som tillhör eller har tillhört ett gäng skulle ha samma risknivå, men här verkar 

”gängstämpeln” ha fått en status som går utöver den individuella bedömningen. En frivårdsin-

spektör förtydligar detta resonemang: ”om man säger, gängkille, han kommer alltid vara hög, men om man 
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gör en utredning så kanske han blir medel”. Vi ser här hur gängtillhörigheten är en specifik kategori 

inom Kriminalvården som tillmäts en större relevans för att fastställa den intagnes risknivå än 

själva utfallet från den standardiserade risk- och behovsbedömningen.  

 

En risk, som påpekats av Bernard Harcourt (2008), kan innebära att kategoriseringar och 

profileringar görs genom standardiserade riskbedömningar som kan bidra till en stigmatisering av 

vissa grupper och därmed försvåra ”reentry” processer.  

 

Även om flera intervjupersoner inom Kriminalvården beskriver svårigheterna att arbeta med 

stöd- och behandlingsinsatser riktade till gängassocierade personer, framträder också de som 

vittnar om ett fält i utveckling och förändring. Inom Kriminalvården har vissa specifika stöd- och 

behandlingsprogram introducerats och utvecklats för att möta avhoppares behov. Det är 

framförallt Entréprogrammet som är inriktat på att stödja personer som överväger att lämna en 

gängtillvaro.   

Att finna rätt anstalt  

Anstaltsplaceringen används för att sortera och fördela dömda personer och att finna rätt anstalt 

är grundläggande för möjligheten att påverka den enskilde, berättar en kriminalvårdsinspektör. Å 

ena sidan är anstaltsplaceringen ett verktyg för att motverka negativa konstellationer mellan 

klienter och risker för våld. Å andra sidan är anstaltsplaceringen ett led i en utslussningskedja.  

 

På en fråga om hur gängmedlemmar placeras inom anstaltssystemet, berättar en frivårdsinspektör 

att de ofta placeras på anstalter med säkerhetsklass 1, det vill säga den högsta säkerhetsklassen. 

Det gäller såväl gängmedlemmar som tillhör motorcykelgängen som personer associerade med 

stadsdelsgrupperingar. Tidigare forskning har visat hur fördelningen och sorteringen av intagna 

utifrån risknivåer används för att inkapacitera högrisk-individer (Simon, 2013), vilket också är 

något som bekräftas i Kriminalvårdens strategier och rutiner för placering av gängmedlemmar.   

 

Anstalterna har olika säkerhetsklassificering och inriktning. Den funktionella indelningen är 

utformad för att underbygga säkerhets- och behandlingslogiker. Vissa anstalter, avdelningar och 

program är inriktade på att stödja processer av återanpassning och behandling. Andra högsäker-

hetsanstalter och isoleringsavdelningar ska framför allt garantera samhällsskydd.  

 

Riksmottagningen på anstalten Kumla är en utredningsavdelning som har en viktig ställning när 

det handlar om centraliserade riskbedömningar och sorteringen av fångar i dagens fängelse-

system. I normalfallet placeras alla långtidsdömda intagna – dömda till minst fyra års fängelse – 

på Riksmottagningen för att utredas och riskbedömas inför beslut om särskilda villkor. Ett beslut 

om särskilda villkor innehåller bestämmelser som reglerar den intagnes verkställighet. Det handlar 

om vilken säkerhetsklass som anstalten måste ha, vilka möjligheter till permissioner som 

personen har och vilka möjligheter som finns till utslussningsåtgärder i slutskedet av strafftiden.  

 

För gängmedlemmar finns undantag som ger större möjligheter att använda Riksmottagningen. 

Dessa kan placeras här för utredning, bedömning och beslut om särskilda med strafftider redan 

från två års fängelse. I Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd framkommer det att för 

personer som har koppling till ett kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet finns det 

normalt behov av särskilda villkor. I praktiken innebär det att gängmedlemmars fängelsestraff blir 
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hårdare reglerade än för personer med liknande brottslighet utan denna koppling. En kriminal-

vårdare på en anstalt beskriver hur gängmedlemmar i alla fall får starta på så kallade ”nollvillkor”. 

De blir därför utan möjligheter till permissioner, utslussning och placering på anstalter med lägre 

säkerhetsklass. Som indikeras kan ökade möjligheter ges, men då måste den enskilde bevisa 

något, exempelvis genom avståndstagande från gänget – vilket vi visar på annan plats är riskabelt 

inom fängelsesystemet. 

 

Det är, om du dömd till fyra års fängelse så får du särskilda villkor. Det handlar om … det är 

egentligen, det styr hela din verkställighet. Det är vilken dag du kan gå ut på permission, om du kan gå 

ut på permission, vilken sorts permission du kan gå ut på, vilken anstalt du kan sitta, när du får sitta. 

Alltså, allt, det styr allting. Och vissa har inte det … ofta såna här små gängkillar, de får dem inte 

direkt, utan de får visa först, och sen kanske man kan få det senare, sen. De får gå ut var nionde månad 

på ett lufthål, för att bryta fängelsemiljön. (Anställd på anstalt) 

 

Riksmottagningens funktion är att bedöma och besluta om villkoren för vissa klientgrupper - 

gängmedlemmar, våldsamma klienter och långtidsdömda och är därför central för säkerheten och 

riskbedömningarna inom Kriminalvården generellt. En fördel med en centralisering av riskbe-

dömningarna är såklart att dessa kan göras mer professionellt, att information kring den enskilde 

kan hämtas in mer rättssäkert och även bredare.  

 

Ett problem är emellertid svårigheten att fånga den enskildes förändring på nära håll, när denne 

väl placerats på den aktuella anstalten och avdelningen. Om förändringar av den enskildes villkor 

som bestämmer anstaltsvistelsen, och i förlängningen även möjligheterna till frigivningsförbere-

dande stödinsatser, sker måste således förnyade ställningstaganden göras avseende gängmed-

lemmar. Här uppstår en utmaning när det handlar om att bedöma trovärdigheten i den enskildes 

uppgivna vilja, motivation och förändringsbenägenhet. För denna typ av information ska kunna 

komma fram och litas på, kan det krävas tillitsfulla relationer till personer som kan utgöra bryggor 

i förändringsarbetet. 

Arbetsdelningen mellan anstalt och frivård  

Arbete med komplexa problem innefattar ofta samarbete mellan flera aktörer med olika typer av 

ansvar, funktioner och expertkunskaper. Differentieringen av funktioner och ansvar inom och 

mellan organisationer skapar ett stort behov av samverkan. Inom Kriminalvården finns det en 

organisatorisk uppdelning mellan anstalterna, frivården och häktet. Relationerna mellan anstalt 

och frivård är centrala i samband med utslussningsprocesser och blir i många fall förhandlingar 

reella kring Kriminalvårdens dubbla uppdrag: samhällsskydd och återanpassning.  

 

Utifrån studiens empiriska material har vi identifierat två kritiska situationer som utspelas i 

gränsdragningar mellan anstalt och frivård. För det första kan konflikter uppstå när en person 

döms till fängelse och har en pågående frivårdspåföljd. Och för det andra när en person ska 

lämna anstalten i samband med en villkorlig frigivning eller får beslut om utslussning. I det första 

fallet möter vi berättelser från frivårdsinspektörer som menar att deras kunskaper om enskilda 

klienter inte alltid tillvaratas i samband med anstaltsplaceringar. Det kan handla om gängmed-

lemmar som frivårdsinspektörer har arbetat med under en längre tid. Dessa kan ha blivit 

motiverade till att påbörja behandlingsprogrammet Entré, men sedan ändå döms till fängelse och 
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placeras så långt bort att behandlingen måste avbrytas. Nedan får vi ta del av en frivårdsinspek-

törs perspektiv på beslut baserade på gängtillhörighet som får negativa konsekvenser för ett 

pågående behandlingsprogram.  

 

Dels så är det ju som så att ibland kan de sitta väldigt korta tider, ibland kan man sitta väldigt långa 

tider. Man placeras av gängtillhörighet långt bort som attan, vilket gör att vi har ingen … Vi har 

telefonkontakt. Vi har klienter som vi har fått att gå in i Entréprogrammet som har valt att ingå utifrån 

att vi har motiverat dem hela vägen dit. Får en anstaltsplacering, och vi liksom, ”snälla, låt honom 

hamna på xxx, vi kan fortsätta att jobba med den klienten”. Jobba färdigt programmet, så att vi liksom 

kommer någonstans. (Frivårdsinspektör) 

 

I det andra fallet möter vi beskrivningar av situationer då gängmedlemmar ska lämna anstalten. 

En annan frivårdsinspektör, berättar att gängstämpeln och de säkerhetsrutiner som har skapats 

kring denna kan motverka en rehabiliteringsprocess, och då särskilt i samverkan kring någon 

form av utslussning. Att bli stämplad som en gängmedlem, berättar den frivårdsanställde, kan bli 

till en självuppfyllande profetia. Personen tilldelas en roll på anstalten som ofta leder till missköt-

samheter under verkställigheten, vilket sedan utgör skäl till att de inte blir aktuella för 

utslussningsåtgärder. 

 

Fastän vi försöker se det som att en utsluss är ju liksom inte en utsluss är ju liksom inte en belöning för 

gott uppförande. Utan en utsluss ska du ta utifrån behovet, har du behov av detta? Ju högre risk för 

återfall, desto större behov har du ju av att knyta till de insatserna. Men där blir ju vi också låsta då, 

frustrerade i många fall, för att fängelserna inte släpper ut personerna i fråga. (Frivårdsinspektör) 

 

I gränslandet mellan anstalt och frivård uppstår det förhandlingssituationer och konflikter som 

aktualiserar frågor om säkerhet, rehabilitering och möjligheter till frigivningsförberedande 

insatser. För att få en mer sammanhållen verkställighet, som inkluderar både anstaltstiden och 

frivårdens arbete efter frigivning, har Kriminalvården nyligen genomfört en förändring av 

verkställighetsplaneringens utformning. Den nya verkställighetsplaneringen ska upprättas i början 

av verkställigheten och vara en plan som sträcker sig över hela verkställigheten. Frivården ska 

vara delaktiga och involveras i den planering som upprättas på anstalten. Tanken är att frivårds-

inspektören ska vara med på första kollegiet på anstalten. Den nya planeringen kan förhopp-

ningsvis bidra till en tydligare utvärdering av om klienternas behov har blivit tillgodosedda under 

anstaltsvistelsen och om eventuella skäl till varför inte. Den nya verkställighetsplanen visar att 

försök görs för att få till stånd en mer sammanhållen verkställighet och överbrygga gränskon-

flikter som kan uppstå mellan anstalt och frivård. Övergången från anstalt och frivård aktualiserar 

inte enbart frågor om Kriminalvårdens interna samverkan, utan också om behovet av en extern 

samverkan med flera aktörer utanför Kriminalvårdens organisation, exempelvis med social-

tjänsten, professionella stödverksamheter, Polisen och Arbetsförmedlingen.  

 

Flera intervjupersoner som arbetar inom Kriminalvården beskriver ett problem för klienter som 

saknar boende. Det är socialtjänsten som i de flesta fall är ansvariga för att stödja personer som är 

bostadslösa. Vid frigivning eller en öppen kriminalvårdspåföljd blir boendefrågan central för 

möjligheterna till återanpassning och deltagande i behandlingsprogram. I samband med frigivning 

eller en öppen kriminalvårdspåföljd blir boendefrågan central för personernas möjligheter till 

återanpassning och deltagande i behandlingsprogram. Möjligheterna för den enskilde till återgång 

till samhället kommer här att baseras i hög utsträckning på socialtjänstens möjligheter och 
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kompetens i dessa frågor. Man kan ifrågasätta i vilken mån socialtjänsten lokalt kan tänkas ha den 

kompetens som erfordras för det komplicerade arbete det ofta kan vara med gängmedlemmars 

exit och nyorientering i samhället. I vilket fall kan man tänka sig att frivården, skulle kunna få en 

mer aktiv roll för den långsiktiga planeringen för återgången, då de generellt sett har byggt upp 

större kunskap om dessa frågor. Större möjligheter för detta skulle ges om de också hade tillgång 

till resurser för detta arbete, så som möjlighet att stödja till boende. 

Att ta hänsyn till gängmedlemskap – beslut inom Kriminalvården 

Vi har i studien identifierat tre avgörande tillfällen där Kriminalvårdens beslut har stor betydelse 

för personer som är föremål för Kriminalvården, i allmänhet och i synnerhet för medlemmar i 

gäng. De tre tillfällena är: personutredningen, anstaltsplaceringen och utslussningen. 

 

För många personer som är misstänkta för ett brott och väntar åtal är personutredningen deras 

första kontakt med Kriminalvården. Personutredningen innebär kortfattat att frivården ansvarar 

för en utredning av personens personliga förhållanden som sedan ska ligga till grund för ett 

yttrande till domstolen med förslag på en lämplig påföljd.   

 

Frivårdens påföljdsförslag kan utgöra skillnaden mellan en fängelsedom eller öppen kriminal-

vårdspåföljd. Om ett samtal visar att en klient har en missbruks- eller våldsproblematik kan det 

vara aktuellt att föreslå en skyddstillsyn med föreskrifter om att genomgå ett behandlings-

program. Bedömningen av en klients lämplighet för behandling baseras på hur mottaglig klienten 

är och vilken risknivå klienten bedöms ha för återfall i brott. En frivårdsinspektör berättar att de 

enbart erbjuder program till ”medel- och högriskklienter, så det är ju också en bedömning som måste göras”.   

 

En gängtillhörighet har stor betydelse för förslagen i personutredningen. Om en person tillhör ett 

gäng inskränks möjligheterna till öppna kriminalvårdspåföljder. Skyddstillsyn med behandlings-

program eller samhällstjänst som påföljdsförslag är därför inte aktuella, uppger personal som 

arbetar med frågorna inom frivården. Domstolen utdömer sedan den faktiska påföljden i brotts-

mål med personutredningen som underlag, och tar då ställning till de påföljdsförslag som angetts. 

I personutredningen ska den enskildes behov uppmärksammas och om möjligt tillgodoses med 

åtgärder som enligt lag om särskild personutredning i brottmål (1991:2041) kan antas bidra till att 

han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet.  

 

Personutredningens utformning och syfte kan tolkas som ett uttryck för en behandlingslogik, där 

utredningen är inriktade på att identifiera individuella behov och inrätta rehabiliteringsinsatser 

som förväntas förebygga brott. En frivårdsinspektör som talade om sitt arbete med att bidra till 

förändringar i den enskildes liv, menade att öppna frivårdspåföljder istället för inlåsning på 

fängelse kan vara att föredra. Personutredningen såg denne som ett första steg i denna moti-

veringsprocess. 

 

För gängmedlemmar är personutredningen emellertid underordnad ett risk- och säkerhets-

tänkande. Gängmedlemskapet inträder här som en tydlig gräns för frivårdsinspektörernas 

möjligheter att föreslå alternativa påföljder till fängelsestraff.  

 

För det händer jätteofta nu att jag får klienter där säkerhetssamordnaren har sagt att … vi har fått 

indikationer på att den här tillhör en kriminell organisation. Och sedan brukar jag säga, det är så här, 



 

71 
 

jag har fått dom här uppgifterna att du tillhör någon kriminell organisation. Det gör nu när det är ny 

rättegång att jag inte kan föreslå någon kontraktsvård till exempel. (Frivårdsinspektör)  

 

I de fall, som citatet visar, att alternativa påföljder så som ”kontraktsvård” inte föreslås får detta 

konsekvenser för domstolens behandling, då ett utarbetat förslag om denna påföljd inte finns till 

hands. Även om gängassocierade personer skulle ha ett stöd- och rehabiliteringsbehov där 

insatser inom ramen för en skyddstillsyn med föreskrifter i annat fall skulle kunna motiveras, 

undantas alltså denna möjlighet från domstolsprövningen.  

 

Beslut inom Kriminalvården fattas också om verkställighetens innehåll. Verkställighetsplanerin-

gen genomförs när en intagen placeras på anstalt. Innehållet i en verkställighetsplanering berör 

permissioner, deltagande i behandling och utslussningsåtgärder. Verkställighetsplaneringen och 

framförallt i sin nya form, är en strategi för att bättre förbereda klienterna inför sin frigivning. 

Tanken är nu att få till stånd en helhetsplanering upprättas för hela verkställighetstiden som 

planlägger vilka insatser som ska ges när i tid och hur de ska ske. Detta tänks också kunna 

underlätta uppföljning av klientens utveckling och insatser.  

 

Ambitionen att skapa en sådan helhetlig planering, där olika insatser planeras i god tid och i 

lämplig ordning ligger i linje med det som föreslås från forskare inom området, se kapitlet tidigare 

forskning (bland andra Jonson & Cullen, 2015; Petersilia, 2004). En central del av verkställighets-

planeringen är att planera och fatta beslut om den intagnes frigivning – utslussningen från 

anstalten. Beslutet om utslussning har stor betydelse för intagnas möjligheter till att förbereda sig 

inför frigivning. 

 

Under den senaste tio-årsperioden har andelen som beviljas utslussning minskat inom Kriminal-

vården. Under 2007 var det 1600 intagna som beviljades utslussning mot omkring 600 färre 2016 

(BRÅ, 2017). Den vanligaste orsaken till varför en intagen friges utan utslussning är att den 

intagne bedöms ha en för hög risknivå.  

 

Vårdvistelse, fotboja, frigång och halvvägshus är exempel på de utslussningsalternativ som för 

närvarande används inom Kriminalvården. Den intagne är under utslussningsperioden inte längre 

fast vid att avtjäna strafftiden vid anstalten. Även om de med så kallad frigång fortfarande är 

placerade och bor på anstalten, har de möjlighet till arbete, utbildning eller behandling utanför 

anstalten under dagtid.  

 

Beslut om utslussning är alltså ett kritiskt moment för hur återgången till samhället ser ut. Det 

påverkar också direkt andra samhällsaktörer och innebär att andra aktörer måste involveras i 

arbetet, vilket såväl kan öppna upp för goda partnerskap som förhandlingar, kamper och gräns-

arbete. Här handlar det bland annat om beredskapen från aktörer som socialtjänst, Arbetsför-

medling, arbetsgivare och privata vårdgivare att avsätta tid och möjliggöra för resurser för åter-

gången till samhället, särskilt när den intagne lämnar fängelset, men liknande behov av samarbete 

behövs även då straffet avtjänas i frihet. Behovet av att skapa fungerande samverkan här fram-

kommer såväl i våra intervjuer med kriminalvårdspersonal som i forskning, som visats i annat 

kapitel. Men samtidigt som behovet är stort kan personal inom Kriminalvården uppfatta att andra 

aktörer inte alltid prioriterar denna målgrupp. Dessa har heller inte alltid, eller mer sällan den 

kunskap som krävs om såväl brottslighet som specifikt om vad att ingå i eller lämna ett gäng 

innebär.  
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Flera intervjupersoner betonar dock att gängmedlemmar har små möjligheter till att beviljas 

utslussning från anstalten. En frivårdsinspektör beskriver situationen som att västade personer 

har sagt: ”jag har valt en inriktning, jag har valt kriminalitet”. Hamnar en person med väst i fängelse, så 

får de inga utslussningsmöjligheter, berättar frivårdsinspektören. I intervjuer med företrädare för 

polisen och socialtjänsten menar dessa samtidigt från sina erfarenheter att frågan om utslussning 

är mycket betydelsefull i arbetet med att stödja gängmedlemmar att lämna ett kriminellt liv. 

Kriminalvårdare berättar om vikten av att socialtjänsten engagerar sig tidigt i förberedelserna 

inför frigivning med stödinsatser för ekonomi och boende, men säger också att sådana 

planeringsmöten i god tid kan vara svåra att få till stånd då andra aktörer inte tycks prioritera 

dem.  

 

En reflektion från vår sida kring denna problematik är att det för andra organisationer kan vara 

svårt att engagera sig i personer innan de blivit till ”ärenden” inom deras organisation, och därför 

kan det dels vara svårt att veta vilken som ska kontaktas, och för de som inbjuds att känna till 

vilken roll de kan inta. Det skulle därför välkomnas en tydligare struktur och ansvarsfördelning 

för arbetet, där frivården skulle kunna vara en central aktör med dels egna resurser att stödja 

återgången och dels mandat att kalla andra aktörer till samverkanskonstellationerna.  

 

En frivårdsinspektör signalerar om möjligheten till ett utökat ansvarstagande för dem i återgångs-

processen, och menar att frivården har mer ”kunskap om klienten på ett annat sätt än … hur de 

fungerar på utsidan och vad man har för planer och hur det har sett ut bakåt och vad man skulle kunna fortsätta 

och jobba upp, än vad de har inne på anstalten”.  

 

Utslussningen är en central fråga som aktualiserar spänningsfältet mellan en säkerhetslogik och 

behandlingslogik inom straff- och fängelsesystem. En anledning till detta kan sökas i den dubbel-

het som finns i uppdraget att medverka vid utslussningen och återgången till samhället. En 

kriminalvård som brister och misslyckas i sitt uppdrag att upprätthålla ett samhällsskydd, kommer 

att kritiseras utifrån en säkerhetslogik, där verksamhetens (politiska) legitimitet brister om en 

dömd person återfaller i brott kan riskera Kriminalvårdens legitimitet. Detta samtidigt som en 

god utslussning med strukturerat stöd kan bidra till återgången till samhället på ett positivt sätt. 

Detta skulle därmed också få positiva effekter på samhället totalt och fungera stärkande för 

verksamhetslegitimiteten, och samtidigt vidmakthålla tanken om humanitet också inom 

påföljdssystemet.  

Kategoriseringar av gängmedlemmar: generationsskifte och 

högriskfångar 

Det har skett ett skifte i uppmärksamheten för den svenska gängkriminaliteten i såväl medier som 

i politisk diskurs. Fokuseringen på Mc-grupperingar har minskat något till förmån för förorts-

gäng, stadsdelsgrupper och löst sammansatta nätverk. Detta var också återkommande tema hos 

flera intervjupersoner i studien. Kategorin gängkriminell associeras inte enbart till fullvästade 

gängmedlemmar i motorcykelgäng, utan innefattar också unga män som är bosatta i storstädernas 

förortsområden. Det är ”nutidens gäng”, uttrycker en kriminalvårdare. En förklaring till 

gängkriminalitetens förändrade utseende beskrivs av kriminalvårdare och frivårdsinspektörer i 

studien som uttryck för förändringar i samhället, en mer våldsam kriminalitet och ett resultat av 

socialt utanförskap.  
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Talet om förändrade klientgrupper inom Kriminalvården är dock inte ett nytt fenomen. 

Hörnqvist (2010) beskriver hur personer med missbruk, personlighetsstörningar och medlemmar 

i fängelsegäng under början av 00-talet presenterades av Kriminalvården i termer av ”förändrade 

klientgrupper”. På detta sätt speglar också Kriminalvården förändringar och diskussioner mer 

generellt i samhället. De nya grupperna uppfattas också vanligen som mer svårhanterliga än 

tidigare grupper, och behovet av fördjupad kunskap om dem poängteras. I vissa fall framstår de 

nya grupperna så svårhanterliga att mer inskränkningar och kontroll föreslås såväl inom som 

utanför anstalten.  

 

Den nya generationens gängmedlemmar benämns ofta för 90-talisterna inom Kriminalvården. I 

en artikel i Dagens Nyheter från januari 2017 presenteras problemet med de så kallade multi-

kriminella 90-talisterna på landets anstalter. Nils Öberg, dåvarande generaldirektör inom 

Kriminalvården, hävdar att nya metoder behöver utvecklas för att nå den aktuella gruppen. 

Fängelsevistelsen har inte längre någon avskräckande effekt. Gruppen är inte redo för att 

genomföra någon förändring. Istället framstår anstaltsvistelsen och särskilt placeringen på en 

anstalt med hög säkerhetsklass som eftersträvansvärd och meriterande i den kriminella världen. 

Bland de personer vi intervjuade vidareutvecklas detta spår. Nittiotalisterna är i färd med att 

bygga sin kriminella karriär, skapa sig ett namn, avancera och räds inte att sitta på isolering, 

berättar en kriminalvårdare. En annan anställd hävdar att det är unga förortskillar som är i början 

av sin kriminella bana. Repressiva åtgärder står utan verkan, effektiva metoder saknas och det 

finns ingenting för de unga personerna att återanpassas till.  

 

Kategoriseringen av de unga gängkriminella männen från förorten sker ofta i relation till 

medlemmar i motorcykelgäng. De intagna som tillhör motorcykelgängen är organiserade, har 

moral, är lugnare och följer regler, berättar en kriminalvårdare. De arbetar enligt ”den svenska 

modellen”. En del av medlemmarna har vid sidan av sitt kriminella liv arbete, bostad och familj. 

Stadsdelsgrupperingarna och de ”nya gängkriminella” presenteras å andra sidan i motsatta termer. 

De är grovt oorganiserade, oberäkneliga, saknar respekt och härjar på anstalterna.  

 

Och det som har blivit krångligare det är ju oftast … Oftast är det de här, om man ska säga, 

förortsgängen med yngre killar och sånt, och de har ju … De har ett helt annat tankesätt. De här 35, 

40 åriga herrarna som var med i Hells Angels som kom hit, det var aldrig något problem med dem utan 

de gjorde sitt och ville ha ordning och reda och så här. Men medan nu för tiden så de här förortsgängen 

eller de här yngre killarna och sånt, det är så himla mycket … (Kriminalvårdare) 

 

Jämför här gärna med diskussionen om gänget som organisering i föregående kapitel, där vi 

hävdar att man måste se på agerandet i olika grupper i relation till den organisationsidé och 

relationen mellan olika grupper och inte enbart till olika individer. Ett visst agerande kan bli 

förståeligt när man ser till den sociala och kulturella kontext samt organisation i vilket de utspelar 

sig, och bör inte reduceras enbart ned till individnivån. När man talar om förändringar bör man 

också ta hänsyn till den uppskattade numerären. Rostami med flera (2018) har med stöd av 

polisens register, konstaterat att det alltjämt är mångdubbelt fler anslutna till Mc-grupperingarna 

än till gatugängen (som förortsgängen ingår i).  

 

Generationsskiftet inom den svenska gängkriminaliteten är en förändring som har ägt rum över 

den senaste 10-årsperioden. Under början av 1990-talet dominerade motorcykelgängen på landets 
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anstalter, berättar en kriminalvårdsinspektör. Och det är först på senare tid har stadsdelsgruppe-

ringarna blivit alltmer framträdande, säger samme inspektör. Hos de nya gängen finns även en 

starkare koppling till en social geografi, där gängkriminaliteten är nära förbunden med vissa 

geografiska platser. Förorter, stadsdelar, bostadsområden och gårdar är centrala i konstruktionen 

av den samtida gängkriminaliteten. En kriminalvårdare tecknar här en bild som väver samman 

samhällsförändringar, sociala exkluderingsprocesser och den nya gängkriminaliteten.  

 

Och i min värld, då har du ett problem i de här utanförskapen, utan det är där det här skapas. Och det 

är mycket i de här invandrartäta delarna utav storstäderna som det faktiskt växer fram. Vad man ska 

göra åt det? Mycket är redan för sent. Det är många, många års arbete i de här förorterna, eller 

områdena, där det faktiskt finns. Så det är … Det projektet har misslyckats kopiöst, och det är det vi 

ser nu, skjutningarna. Och det är inga gäng, det är uppväxta tillsammans. De bor på samma gata, de 

har samma riktnummer, de har samma släkt. Det är liksom HA och Bandidos, det är ju ingenting 

längre. (Kriminalvårdare) 

 

Konstruktioner och problematiseringar av kategorin gängmedlem är också förenade med vilka 

stöd- och rehabiliteringsinsatser som anses vara tillämpbara. En generell kategorisering av 

personer med gänganknytning som högrisk-subjekt innebär att här har behovet av samhällsskydd 

och inkapacitering får företräde framför behandlingslogiken, och åtgärderna blir följdenligt mer 

repressiva. Frågan är hur personer som uppfattas, och som kan anspela på en roll som respektlös, 

oberäknelig och våldsam ska kunna nås och motiveras i ett påverkans- och förändringsarbete. 

Och en annan fråga rör vad som eventuellt kan förstärkas genom de uppfattningar och kategori-

seringar som blir gängse. En frivårdsinspektör som vi intervjuat reflekterar över de eventuella 

risker som finns med att förmedla ett säkerhetstänkande till personer som de möter inom 

Kriminalvården. 

 

Jag tror att Kriminalvården kan ju förstärka den bilden för vi har ett tungt säkerhetstänk och det är 

klart att då förmedlar vi att du är potentiellt farlig, därför måste vi göra vissa saker, vi måste vidta vissa 

åtgärder. Och det är klart att jag tror på att man kan skapa mycket med det också, man bibehåller, 

man föder en bild, man ska inte vara naiv men ibland kan jag tycka personligen att det går lite till över-

drift för att vi föder den här bilden av att du är farlig och vissa nappar ju på den, vi ska bli farliga då 

också.  

Den ambivalenta positionen som professionell 

Frågan om vad ett professionellt arbete med gängmedlemmar innebär är under förändring. Att 

vara professionell inom detta område framstår som en obestämd och ambivalent position utan 

fixerade bestämningar. I det empiriska materialet för studien har vi tagit del av rika och 

detaljerade beskrivningar från stödpersoner om hur de arbetar med gängassocierade personer, 

vilka strategier de använder i sitt arbete och vilka egenskaper som de uppfattar som viktiga i 

arbetet med den aktuella målgruppen. Vi har också noterat hur professionella stödpersoner ger 

uttryck för motstånd. De ifrågasätter, förhandlar och reflekterar över regler, praktiker och 

processer som formar deras arbete.  

 

Vad innebär det då att möta och arbeta med gängmedlemmar? Det är en fråga som är omfattande 

och som inte kan besvaras inom ramen för det här kapitlet, men det är en fråga som mer eller 
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mindre explicit återkommer hos flera intervjupersoner. En frivårdsinspektör tar frågan till sin 

spets genom att föreställa sig ett möte med ”värsta presidenten”.  

 

Men det är ju det som är lite fantastiskt med det, att man träffar ju, oavsett handling som den här 

personen begått, så träffar du ju människan, och det är ju det som avgör på något sätt hur du connectar 

och hur du går vidare. Så värsta presidenten eller vad fasen han än är, så liksom, nej men jag möter ju 

dig som människa. Jag bryr mig inte om du är president eller vad du är, är i själva mötet, så. Så jag 

tycker att vi ofta får en väldigt ärlig och rak kommunikation med de här personerna. (Frivårdsinspektör) 

 

Att träffa människan, etablera tillitsfulla relationer och skapa förtroende är beskrivningar av ett 

framgångsrikt stödarbete med gängassocierade. Här kan man förstå hur människor behöver andra 

människor i sitt förändringsarbete, så som teorin om ”länkade liv” föreskriver (Elder Jr, 1998). 

Ett återkommande narrativ vi möter hos intervjupersoner är att de gängassocierade personer som 

stödpersonerna möter i deras arbete saknar tillit till myndigheter. En frivårdsinspektör beskriver 

hur den största utmaningen i arbetet med gängassocierade är ”att bygga det här förtroendet”. Hon 

förtydligar och förklarar bristen på förtroende genom att inta sina klienters röst och position 

under intervjun: ”här är ett samhälle som alltid har svikit mig, varför ska jag tro på att dom ska hjälpa mig 

nu”. Att arbeta med en målgrupp som uppfattas vara misstänksam och ifrågasättande till det stöd 

samhället erbjuder förefaller att skapa specifika strategier i stödarbetet. Tid och tålamod presen-

teras i detta sammanhang som viktiga för att överkomma bristen på tillit. En frivårdsinspektör 

beskriver detta i termer av att ”stå ut” i arbetet.  

 

Och jag tror att det viktiga är att stå ut, för att en del kan man hitta … får en kontakt jättesnabbt med 

och en del, det kan ju ta 15 träffar nästan, innan … Alltså att man står ut med att det är 

motsättningar. Det är inte så att de är aggressiva eller någonting men man känner att den här tilliten 

finns inte där och då måste vi jobba på den, och sen så helt plötsligt så bara händer det saker och ting. Så 

att det är skillnad från att jobba med den här kategorierna av individer och andra, för där går det väldigt 

mycket fortare att hitta ett samarbete tillsammans och här får man stå ut, det tar tid.  

 

Vad som framträder i intervjupersonernas beskrivningar är ett stödarbete som tar tid och som är 

beroende av tillitsfulla relationer, vilket står i kontrast med ett stödarbete som använder 

standardiserade manualer med förutbestämda tidsramar. Detta förhållande åskådliggörs i en 

frivårdsinspektörs redogörelse för hur hon genomför prioriteringar inom ramen för sitt arbete. 

Frivårdsinspektören berättar att det för henne ”är prio ett” att skapa en relation till sina klienter. 

Utan förtroende är risken är att man ”förlorar klienter” eller att de inte ”kommer lyssna”, anser 

frivårdsinspektören. 

 

I Krimstics så måste vi ju berätta om våra två roller, och den ena rollen är ju behandlande utifrån 

klientens perspektiv, ej återfalla i brott, och den andra är ju faktiskt samhällsinriktad. Vi ska se till att 

samhället är tryggt, och det kan vi bara göra om klienten uppföljer de mål som man faktiskt satt upp för 

sig själv. Så att ja, i Krimstics så är det ju det jag ska berätta, men jag börjar aldrig … Jag måste börja 

med att bygga en relation, det är prio ett. För förlorar jag klienter redan där så kan jag sitta med 

Krimstics hur mycket jag vill. Jag kan sitta och berätta om färger7, och dina mål, men klienterna kommer 

inte lyssna.  

                                                 
7 Krimstics är en modell för samtal om brottslighet och risker där en del handlar om att identifera risksituationer 

vilka markeras i olika färger, därav talet om att berätta om färger.   
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Frivårdsinspektörens prioritering kan tolkas i termer av en förhandling av de regler och ramverk 

som styr hennes arbete, där olika professionella logiker och strategier vägs i relation till varandra. 

Generellt vittnar förhandlingarna om det institutionella ramverket i stödarbetet om de professio-

nellas ambivalenta position, vilket framförallt kommer till uttryck i en ständig navigering mellan 

ett relations- och behandlingsorienterat förhållningssätt till sitt arbete och ett mer instrumentellt, 

standardiserat och säkerhetsorienterat förhållningssätt. 

 

Viktigt att påpeka är att de olika logikerna, positionerna och strategierna som intervjupersonerna 

ger uttryck för inte ska betraktas som fixerade i vissa konkreta verksamheter, funktioner eller 

professioner, utan snarare att de är mer eller mindre framträdande inom vissa institutionella 

kontexter och möjliga att identifiera, artikulera, förändra och i vissa fall göra motstånd mot. 

 

Motstånd är ett begrepp som anknyter till frågor om hur professionella navigerar mellan ett 

relations- och behandlingsorienterat förhållningssätt till sitt arbete och ett mer instrumentellt, 

standardiserat och säkerhetsorienterat förhållningssätt (jmf. Hannah-Moffat, 2005). Inom 

sociologisk forskning har begreppet motstånd fått en ökad relevans för att betona betydelsen av 

agentskap och handling i relation till sociala strukturer. Motståndshandlingar och motstånds-

berättelser kan här kasta ljus på olika förhandlingssituationer som har betydelse för hur arbetet 

med gängassocierade personer formas i praktiken. 
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Navigering och nyorientering vid exit-processer 

Exit-processer förstås i denna studie som en del av en livshistoria, i förhållande till de 

organiseringsförutsättningar som livet i gänget kan innebära, samt i relation till samhällets 

kontroll och stödinsatser. Familjeförhållanden under uppväxten, att komma tillkorta i jämförelse 

med jämnåriga, att uppleva sig kränkt i sin manlighet tillsammans med ett sökande efter äventyr, 

tillhörighet och gemenskap var sådant som skapade en önskan om ett annat i kompenserande 

sammanhang. För de personer vi träffade kunde dock inte gängtillvaron uppfylla dessa förhopp-

ningar, vilket gjorde tillhörigheten alltmer problematisk och begränsande.  

 

Att lämna ett sammanhang som betytt mycket för den egna personen är ingen enkel uppgift då 

ens identitet och självuppfattning hänger samman med att vara en del av en viss grupp 

(Emirbayer & Mische, 1998). Gänget var i många fall knutet till identitetsnära förhoppningar. 

Gänget blev på detta sätt en arena där en viss typ av identitet kunde växa fram i samspel med 

andra medlemmar. En sådan arena kan fungera som en produktionsenhet för identitet och 

därmed manlighet, men är i denna mening också en avskiljningsenhet för vilka former och 

yttringar av dessa som inte fungerar väl och vilka som är otillåtna.  

 

Att lämna ett gäng kan tänkas innebära en omvandling av vem man är, hur man presenterar sig 

för sin omgivning och hur man uppfattar sig själv. Detta innebär att tvingas navigera i ett delvis 

okänt landskap, utan den trygghet som tidigare identiteter och manligheter kan ha inneburit 

(Ebaugh, 1988; Laub & Sampson, 2001; Weaver, 2012). Denna process kan uppfattas som 

nödvändig eller föredras av annat skäl, men kan likafullt vara förknippad med att behöva hantera 

en mängd osäkerhet. Sökandet sker inte från en trygg bas till en annan tydlig och fast position, 

utan om att gå från en känsla av identitetslöst tillstånd till något i vardande och där konturerna är 

suddiga. Som tidigare forskning visar kan det vara avgörande att personens förändringsprocess 

börjar med ett inre arbete, dels för att minska falska förhoppningar om det nya livet och dels för 

att ge stadga åt viljan (Visher et al., 2017). 

 

IP: Det som hände mig när jag lämnade det var först processen ”vem fan är jag nu?” Jag fattade inte ens 

vem jag var. Jag var ju han. Jag har varit han hela mitt liv, den här personen som var där. Jag visste inte 

hur jag skulle vara eller vem jag skulle vara eller, ingenting. Det var bara helt tomt. Alltså identitet i 

min religion, kom jag in dit. Men jag var fortfarande hård, alltså jag hade fortfarande den här hårda 

mentalitet och hårda tänket och så där, vilket gjorde att jag hittade inga sunda grejer i religionen om man 

säger så, utan jag var väldigt mottaglig till helt destruktiva ideologier som var förknippade med religion. 

För jag tänkte ”okej, vad är jag … vad skulle jag kunna relatera till egentligen? Jag måste ju ha någon 

identitet”. Jag var identitetslös.  

 

Vi kommer att ta utgångspunkt i en analytisk modell vilken illustreras i figuren nedan. Modellen 

integrerar spänningar som uppstår i ett livssammanhang, här i gängtillvaron. Navigeringen kräver 

någon form av energi och riktning som gör att viljan till förändring kan förankras i något 

påtagligt. Det må vara motiv, idéer om vem man önskar vara, sociala omständigheter, boende, 

arbete eller andra väsentliga aspekter.  

 

När livet fortgår enligt någorlunda etablerade former och då manligheten består med relativ 

beständighet, innebär navigeringen och den uttryckta viljan, i huvudsak en reproduktion av 

befintliga levnadsformer och legitimering av att den aktuella manligheten. Vid exit förändrar 
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individen sin livsföring och sitt sammanhang och tvingas då också utmana sin identitet. Tanken 

är att parallellt med reorganiseringen av livssammanhangen löper en form av restrukturering av 

den egna identiteten och manligheten. Denna dynamiska navigeringsprocess sker också inom en 

viss kontext med vissa materiella, kognitiva och sociala resurser som potentiellt kan användas. Ett 

sammanhang, som inom gänget, tillhandahåller vad man kan kalla för ett slags tolkningsrepertoar 

(Potter & Wetherell, 1987) för vilka normer, värderingar och beteenden som föredras och vad 

som inte passar in.  

 

Som åskådliggörs genom de streckade linjerna som omger figuren nedan är inget system helt 

slutet från andra. Det existerar i ett större sammanhang där olika resurser och relationer – 

befintliga och tillkommande – kan utgöra potentialer för att nytt navigeringsmaterial aktiveras. 

Detta genererar en möjlighet till omorientering i navigeringsprocessen. Individen kan också byta 

sammanhang, exempelvis från ett liv inom gänget till ett fängelsesystem, och då komma i ett 

sammanhang med delvis andra koder och möjlighetserbjudanden som tillhandahåller material för 

navigeringen.  

 

Vi talar om en förändringsprocess, vilket innebär att flödet inom modellen inte ska tolkas som en 

cirkulär process där pilarna indikerar en rörelse som går tillbaka till samma utgångspunkt. 

Tvärtom kan vi se en viss rörelse och utveckling som ständigt pågår, även i helt vardagliga 

sammanhang ifråga om var navigeringen har sin utgångspunkt. Mer genomgripande utmaningar 

och potentiellt större positionsförändring sker i nya situationer och generellt vid exit-processer 

och sökandet efter nya livssammanhang och identiteter. 

 

 
Figur 4 Navigering vid exit-processer i relation till reorganisering av livssammanhang och restrukturering av 

manlighet 

Navigering 

Med navigering avses här den allmänmänskliga förmågan och nödvändigheten att tolka sin 

omgivning och med stöd av sin person, identitet och självuppfattning översätta denna tolkning 

till lämpliga handlingsvägar (Archer, 2000). Emirbayer och Mische (1998) beskriver hur denna 
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handlingskapacitet, ”agency”, baseras på individens interaktion med sin omgivning, genom de 

materiella, sociala och kulturella världar denne relaterar till.  

 

Individen befinner sig i en mening i en ständig navigeringsprocess där omvärlden förstås och den 

egna personen framställs på ett sätt som uppfattas som lämpligt för att fungera och passa in. 

Alternativt kan den avvika från de sociala och moraliska koder ett visst sammanhang är 

förknippat med. Exit-processer skiljer sig samtidigt från det tidigare vardagliga samspelet genom 

att det sociala livet och identiteterna som tidigare kunde tas mer eller mindre för givna och som 

relativt beständiga, nu ifrågasätts. Det är ett brott mot tidigare livsföring, levnadssammanhang 

och de roller och identiteter som fungerat i dessa.  

 

Vi har i rapporten återkommit till hur spänningar och motsättningar inom gänget och i relationen 

mellan gänglivet och övriga sammanhang samt personer av betydelse ”länkade liv” (Elder, 1994), 

inneburit ett ifrågasättande och nyorientering (praktiskt värderande instans). Genom denna 

process har andra värden och livsmönster fått en central plats, och kommit att ersätta eller i alla 

fall konkurrera med dem som tidigare varit grundläggande för livsmönstret. Alla dessa 

förändringar av livsbanan har relaterat till förändringar i den navigerande instansen, där viljan kan 

uppfattas som en temporär guide för navigeringen.  

 

Som visas genom figuren har viljan och dess förankringspunkter en central del för vår diskussion 

och analys. Vi mötte återkommande bland männen, och även bland de professionella, betydelsen 

av hur viktigt det var att individen verkligen vill ha en förändring av sitt liv för att en reell sådan 

ska komma till stånd. Vi mötte också det omvända – att om någon inte vill en förändring är det 

väldigt svårt att tvinga fram en sådan.  

 

Vår förståelse av vilja relaterar nära till tanken om navigering, där viljan är det som i en viss 

situation framstår som den som styr navigeringens riktning. Den egna viljan blir här en 

beteckning skapad med hjälp av någon form av energi som krävs för att välja ut och avskilja 

vilken väg individen ska välja när det finns många alternativ.  

 

All nyorientering kräver en hel del energi för att skapa nya sammanhang, möjliga positioner och 

roller. En central fråga rör vad det är som kan motivera att lägga ned denna energi. Livsföränd-

ringar av detta slag är heller inte helt förutsägbara. Det gäller att ge sig i kast med en omprövning 

med delvis osäker utgång, vilket kan tänkas leda till tvivel under processens gång. För att få 

inspiration och energipåfyllning till en sådan omställning kan man tänka sig att individen kan vara 

i behov av olika former av stöd.  

 

Flera betonade hur den egna viljan varit avgörande för att de kunnat lämna gänget och förändrat 

sitt levnadsmönster. Utan den egna viljan skulle varje försök till påverkan av andra vara tämligen 

utsiktslöst. En person med egen stark övertygelse skulle däremot kunna genomföra förändringen, 

alldeles oavsett omgivningens stöd.  

 

En del prövade sig fram i en process där deras första intention var att kunna leva i två världar, där 

de kunde ”både ha kakan och äta den”. Detta förhållningssätt kunde dock vara svårt att realisera, 

inte minst då gänglivet och gängidentiteten gjorde sig påminda på många olika sätt i den andra 

världen. En person talade om att man måste hitta en djupare förankring för beslutet i den egna 
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personen för att kunna stå emot lockelser om att fortsätta med det tidigare levernet. Det måste 

finnas i hjärtat.  

 

Med de ständiga valsituationerna kommer viljan gång på gång sättas på prov, och härigenom den 

omvärdering av vad som framstår som riktigt och rimligt i livet. ”Djävulen” på ena axeln kommer 

att fortsätta sina lockrop. Det krävs en övertygelse inte bara vid ett tillfälle, utan gång efter annan, 

där tvivel över valet och vad som överhuvudtaget är den egna viljan kommer att återkomma. 

Någon kunde då påminna sig om att det inte fanns något att gå tillbaka till, då gruppen var 

skingrad och med den hela den omgärdande lockelsen. För en annan kunde det handla om 

återupprepade ställningstaganden, vilka också trotsade de antaganden han uppfattat fanns hos 

Kriminalvården.  

 

Sen att det har tagit emot att välja det många gånger, du vet. Många gånger frågar mig själv om det är 

rätt väg för … och jag har ju inte fått någon hjälp någonstans ut, utan jag är … inom Kriminalvården 

har jag ju … de har hela tiden sagt ”nej, du, en sån person som dig kommer aldrig släppa sin 

organisation och kommer aldrig släppa det man har haft”, och bla bla bla. Och jag bara, ”men det har 

jag gjort”, alltså, polisen bekräftar för er till och med att jag har lämnat det, att de har fått indikationer 

på det, och ”nej, nej”, blev det, ”nej, nej, nej”. 

 

För att kunna hantera återkommande tvivel och för att viljan ska bli mer stabil i en situation med 

stora och högst osäkra livsförändringar krävs förankringspunkter. Viljan måste knytas an till 

något mer stabilt för att påminna sig om riktigheten i ett visst val, även om vägen framåt är 

osäker. En del av sådana förankringspunkter kan vara sociala och materiella, som en bostad, 

arbete och fungerande sociala relationer med anhöriga och vänner.  

 

Mognad. Återkommande i intervjuerna framkom detta att med ökad ålder och erfarenheter 

började människor successivt fundera över de egna livsvalen. Det flashiga livet, att ha råd med de 

dyraste kläderna, fräckaste bilen och så vidare spelade inte så stor roll längre. Istället började de 

tänka över konsekvenserna för en själv och inte minst för ens anhöriga av den aktuella 

livsföringen. Frågor om vad ens föräldrar, flickvännen och inte minst vad barnen skulle säga om 

man fortsatte med kriminalitet, hamnade i fängelse eller kanske dog, blev alltmer påtagliga och 

besvärande. Mognaden uppfattades vara ett resultat av en mängd negativa konsekvenser, att 

andra livsmöjligheter begränsades genom livsföringen, att insikten blev påtaglig om att tiden som 

gängmedlem är begränsad. Viktiga var och att nya ansvarsförhållanden gjorde sig påminda, främst 

sådana som var förknippade med föräldraskapet.  

 

Desillusion. Förutom att gängtillvaron uppfattades vara begränsande och problematisk för de egna 

livsförhoppningarna började gänget i sig själv framstå som ett bedrägligt sammanhang. 

Gängtillvaron fungerade inte på det sätt det utlovades från början. Det fanns inte den gemenskap 

som utfästes, och lojaliteten sträckte sig i många fall inte längre än till dem de umgicks med 

dagligen. Om de hamnade i fängelse kunde vännerna också försvinna utan att ge några livstecken 

ifrån sig, vare sig i form av vykort eller extra fickpengar.  

 

Hot och våld. En del av de vi träffade befann sig själva i en hotsituation och hade därför bosatt sig 

på en ny ort och bytt sina personuppgifter. Även de som klarat sig från detta hade många 

erfarenheter av våld, både från sådant de upplevt själva och sådant de utsatt andra för. Våldet var 

samtidigt något som de flesta tog avstånd från på ett generellt plan, även om en del också kunde 
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mena att det var nödvändigt i gängsammanhanget. Väl utanför gänget kunde de betrakta såväl 

våldet och sin egen del i det på lite mer distans, och kunde då reflektera över riskerna med 

livsföringen och om de verkligen var beredda att betala priset.  

 

Oförenliga roller. Som visats ovan innebär gänglivet ett tämligen omfattande ingrepp i medlemmens 

liv. Det påverkar i många fall hela livet där de aktiviteter, det umgänge och den roll han har 

innanför gänget är svår att förena med den tillvaron han har i andra sammanhang. Gänget är på 

detta sätt något som aktivt bidrar till att producera ett visst slags liv och beteende, men på samma 

gång avgränsar från andra möjligheter. En stor grupp bland de vi intervjuade tog upp detta 

dilemma. 

 

Jag träffade en tjej, svensk tjej, förstår du? Svensk familj, villa. Jag går, du vet jag tänker, du vet jag vill 

ha så här, förstår du? Det är alltid så här jag har velat ha. Inte att jag ska vara en svensk, utan jag har 

velat ha du vet, mitt på det torra. Jag vill gå till jobbet, komma hem, slappna av, kolla i tv:n lugn och ro. 

Inte behöva gå runt fönster och kolla om de står där, eller sånt, förstår du? Eller gå ut, ut i orten. Du vet 

liksom, hela tiden droger, droger. Börja tänka på barn, förstår du? Tänker ”jag vill ha barn”. Varför 

ska jag hålla på och gå och göra såna här grejer, sitta åtta månader häktad när jag har barn? Det vill 

jag inte göra. Förstår du? Så tänker jag, ”jag får ge det en chans”, tänker jag ju.  

 

Framförallt var det de nära relationerna genom kärleksrelationer till en partner och i synnerhet 

ansvaret och kärleken till de egna barnen som gjorde sig påminda. För många blev denna aspekt 

den centrala drivkraften och till ett viktigt tillägg till det som i övrigt också påverkade dem att 

söka alternativ. Längtan efter en egen familj och barn kunde göra sig starkt påmind även hos dem 

som kunde tycka att: ”gänglivet var det bästa jag har gjort i hela mitt liv”.  

 

Drömmen om familjen och ansvaret för barnen fick näring från sin motpol i gänglivet. Familjen 

symboliserade ett förutsägbart liv, att ha ett hem att komma till, att uppleva en trygghet i 

vardagen och att framtiden är någorlunda möjlig att planera och påverkbar av en själv. Här 

framkom också ofta en ambition om att kunna uppleva stolthet, exempelvis genom att vara en 

god förebild för sina barn eller unga personer som man ville motivera till ett annat liv än det 

gänget erbjöd. Eventuella anstaltsvistelser kunde ge upphov till starka känslor av maktlöshet över 

att inte själv kunna gripa in i det som hände i världen utanför, exempelvis för att skydda barn och 

familj. 

 

Straffets avskräckning. De som vi mötte hade samtliga suttit i fängelse, en stor del av dem länge. En 

del talade om tiden på anstalt som en besvärande avskärmning från övriga samhället, och inte 

minst från sin familj och anhöriga. Det fanns också andra röster. För dem framstod fängelset 

som ett slags andra hem, något de blivit vana vid och faktiskt som en plats där de kunde pusta ut 

från den ständiga stressen som fanns på utsidan. En del tyckte också att de fick en stabilitet i livet 

som de hade svårt att skapa på egen hand.  

 

Tiden som förflöt innanför murarna innebar också att livet passerade förbi, där reflektioner om 

livets mening och innehåll kunde göra sig påminda. Födelsedag efter födelsedag, dag för dag och 

livet transformerades till en anstaltsvardag i väntan på att något kanske skulle komma att hända 

som förändrade situationen.  
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Fängelsets vardagsliv hade alltså många olika dimensioner där den tydliga strukturen för vissa 

kunde ge en trygghet, men också en frånkoppling från viktiga andra sammanhang. Samtidigt gav 

fängelset upphov till nya kontakter, där många av dem baserades på ett slags liknande 

konkurrenstänkande som fanns mellan grupperingar på utsidan.  

 

Stress och utbrändhet. Att leva på det sätt som många i den här studien har gjort innebär en ständig 

vaksamhet. Hot kan komma från många håll och våld kan drabba en när man minst anar det. 

Därför måste säkerhetstänkandet vara proaktivt. Att alltid vara klädd i skyddsväst, helst sådan 

som klarar av tyngre ammunition, alltid vara beväpnad själv och framförallt alltid tänka ett steg 

före.  

 

Till detta kommer att affärsverksamheten kräver planering, framförhållning och kontroll av sina 

affärsrelationer mot potentiella svek. Livet i gänget är ofta stressfullt. Stressen lagrar sig och få 

möjligheter till respiter och återhämtning erbjuds, möjligen med undantag för den tid man sitter 

häktad eller är intagen. Att leva under ständig stress och med en aktiv vaksamhet inför rörelser i 

omgivningen blev till en livsstil för många, och påverkade också den egna personligheten. 

Rastlöshet, svårigheter att koncentrera sig och symptom som liknar posttraumatiskt 

stresssyndrom, som om de varit i krig, kunde uppstå.   

 

Ja. Alltså den här stressen som blir bland dom här folken liksom. Eftersom det är nu, det är så mycket 

vapen liksom. Det är så mycket våld och det är så mycket grejer som händer hela tiden att man måste 

hela tiden vara på alerten liksom. Så man kan säga att en tung kriminell person egentligen, den har 

posttraumatisk stress som i krig ungefär. Det är det som jag har varit utsatt för liksom. Ren 

posttraumatisk stress. Hot utifrån, man beväpnas och man får pistoler siktade mot en och liksom, man 

är inte rädd för det utan jag går rakt emot en liksom. Han stod med pistol och jag bara pf, vad ska du 

göra liksom. Skjuta, slår kniven i dig, och då backar han liksom, undrar vad fan är det för fel på 

människan liksom. 

 

Medlidande och ånger. Ett motiv som tänkbart skulle kunna vara viktigt för att lämna avser 

potentiella skuld- och skamkänslor förknippade med att man kände medlidande med personer 

som drabbats av det egna våldet, och att man ångrade handlingar man begått. Bland de personer 

vi intervjuade var sådana skäl för att lämna gänget inte bland dem man nämnde först. När de 

förekom handlade det vanligen om tredje person, exempelvis att ens föräldrar eller morföräldrar 

kunde bli ledsna över ens livsval och handlande. Mer sällan var känslorna direkt relaterade till 

offren.  

 

För några av dem vi intervjuade var våldet och de kickar som förknippades med detta något som 

hade lockat dem till miljön. Därför aktiverades inte alltid ångern. De kunde ju föreställa sig att 

möta likasinnande, alternativt blivit så tillfredsställda av den ”rättfärdiga” striden, att tankar på 

den eventuella skada man tillfogade en annan inte var aktuella. Två av männen hade fortsatt med 

en våldsanvändning inom fotbollssupporterkulturen även efter de lämnat gänget. Vanliga i de 

resonemang vi hade kring ånger, skuld och medlidande var dock uppfattningen att ”den som ger sig 

in i leken får leken tåla”. Alltså, de som var involverade i gängmiljön hade gått in dit med öppna 

ögon.  

 

Strategierna att legitimera våldet och neutralisera det egna ansvaret och dess förknippade känslor 

var dock inte fullt ut effektiva i samtliga fall.  
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Den egna våldsanvändningen kan visserligen ha varit något som kvalificerade till ett gängmed-

lemskap, och de förstod säkerligen att våld tillhör gängtillvaron. Vi kan emellertid ifrågasätta om 

de på förhand kunde förutse allvaret och omfattningen av våldet.  

 

Spänningen mellan broderskap och marknadsvillkorens kolonialisering av detsamma var många 

också medvetna om, även om de också kunde mena att broderskapet i sig självt var bedrägligt. Vi 

hävdar dock att det är realiseringen av detta ideal som blivit bedrägligt, inte drömmen om ett 

sådant. Denna var i många fall äkta, djupt känd och kunde också fortleva som dröm, även om 

gänget inte alltid kunde tillgodose den.   

 

Trots att känslor av medlidande och ånger inför den skada som andra lidit av ens agerande, till 

stor del kunde neutraliseras genom hänvisningar till att man enbart följde den ordning som gällde 

inom gänget, var många till slut tvungna att konfrontera dessa känslor. För en del fungerade det 

inte att neutralisera dem. Även om ånger inte varit ett starkt skäl till att lämna, kunde sådant 

väckas till liv under den omstruktureringsfas exit-processen innebar för den egna personen och 

identiteten.  

 

När de bestämt sig för en ny livsinriktning kunde också de moraliska koder, och framförallt den 

legitimering av våldet som gängtillvaron förutsatte att börja ifrågasättas. Minnen av de man gjort 

illa, när man använt övervåld och överhuvudtaget om scener med kraftigt våld kunde göra sig 

påminda.  

 

Strategier som används för att avhända sig ett moraliskt ansvar för en handling har benämnts 

som neutraliseringstekniker (Sykes & Matza, 1957). Dessa kommer i några olika former:  

 

1. förnekande av ansvar – handlingen kunde exempelvis inte kontrolleras,  

2. förnekande av skada – våldet gav exempelvis inte upphov till en större skada,  

3. förnekande av att det finns ett offer – utan samtliga involverade bär samma ansvar,  

4. förflyttning av fokus till den som anklagar och  

5. motivering att handlingen var nödvändig för ett högre värde. 

 

Neutraliseringstekniker kan uppfattas som ett försvar för den egna moraliska självuppfattningen 

mot att behöva konfronteras med ett agerande som man har svårt att införliva i den nya 

identiteten, särskilt när individen kan stå utan tillgång till gänget som tolkningsstöd (Forkby & 

Liljeholm Hansson, 2011). Alltså, om gruppen tidigare hjälpt till att rättfärdiga våldet eller 

liknande handlingar står individen som lämnat detta sammanhang inför att behöva acceptera att 

ha begått handlingar som denne senare, och på ett undanträngt plan kanske även inom gänget, 

uppfattade som förkastliga.  

 

En sista förklaring till att motiv i form av medlidande och ånger var relativt få till att lämna 

gänget kan sökas i citatet nedan. Personen kan mycket väl uppleva såväl medlidande som ånger, 

men då dessa känslor relaterar till händelser som inte går att göra ogjorda, så är de för besvärliga 

att tänka på och trängs därför undan.  

 

IP: Ja, jag är inte stolt över det som jag sitter för.  

I: Hur hanterar man det?  
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IP: Men det är ju som det är. Du kan inte tänka på det, då skulle du bli galen.  

I: Ja, ja, precis.  

IP: Det finns ju inget … jag kan inte göra det ogjort. Det hade jag gjort. 

Viljans förankringspunkter 

Viljan växer fram i dialog med en refererad omgivning, och man behöver därför uppmärksamma 

de förankringspunkter som ger den uttalade viljan och livsförändringen en stabilitet och fastare 

riktning (Roman et al., 2017).  

 

Sådana förankringspunkter är också viktiga att uppmärksamma i stödjande exit-arbete då man 

kan tänka sig att dessa förankringar kan innebära att individen såväl kan få en inre som yttre 

trygghet. Positiva förankringspunkter kan exempelvis vara att kunna få lön från ett arbete eller att 

få positiv respons på en nytt uppträdande. Dessa omständigheter kan stärka upplevelsen om att 

livet förändras på ett gynnsamt sätt. Vi kan också tänka oss att frånvaron av sådana punkter 

innebär att den enskilde börjar tvivla på förändringens värde och kanske gå tillbaka till en tidigare 

livsföring. 

 

Återkommande under intervjuerna framkom berättelser om sådant som var viktigt för männens 

process att lämna gänget. Ofta pekade de på omständigheter som varit problematiska. Den 

sociala och ekonomiska situationen var bekymmersam för många. De kunde exempelvis ha gått 

från en ekonomi där de dragit in relativt eller mycket stora summor på ett för dem relativt enkelt 

sätt. Att då ställa in sig på att leva på mycket små resurser var inte helt enkelt, även om det också 

fanns en inställning att de skulle klara sig med mindre pengar, då priset för den gamla livsföringen 

hade så avsevärda andra kostnader.  

 

Pengar som kommer till genom brottslighet eller på ärligt vis hade för många skilda värden. Även 

om brottsligheten i perioder kunnat erbjuda stora vinster, innebar den inte en säker ström av 

pengar utan det fanns också nedgångar där affärerna inte gick så bra.  

 

En del hade dragit på sig stora kostnader som gjort att pengarna förvunnit lika snabbt som de 

kom in. Trots att ekonomin kunde ha varit god under perioder de begick brott, var det lätt att 

hamna i en skuldsituation till såväl affärsbekanta som till myndigheter. En del av sådana skulder 

kunde relateras till tidigare brottslighet och en del av obetalda räkningar som blivit liggande och 

gått vidare till kronofogden. När de väl skulle börja ett nytt liv, kunde dessa skulder komma som 

en överraskning.  

 

Det fanns också situationer där ekonomin var särskilt svårhanterlig, som för dem som av ett eller 

annat skäl beslutat att lämna gänget akut och behövde skyndsamt ekonomisk hjälp. Där kunde 

socialtjänstens rutiner för utbetalning av försörjningsstöd genom faserna ansökan, utredning, 

beslut och effektuering innebära en besvärande period av brist på pengar.  

 

Bristen på ett socialt sammanhang, och att bli tvungen att skapa en ny bekantskapskrets, kunde 

också innebära utmaningar. Här fanns olika meningar och erfarenheter bland de intervjuade. 

Några menade att de inte gick att ha kvar samma umgänge man hade tidigare, utan man var 

tvungen att bryta helt. Risken för att glida tillbaka in i brottslighet, eller på annat sätt lockas att 

återgå till tidigare livsföring var alltför överhängande. Andra var utsatta för hot och var av den 
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anledningen tvingade att lämna sin bostadsort och då tvingade att tänka på sin säkerhet på nytt 

sätt. Hot kunde även finnas från dem man tidigare såg som sina vänner. Samtidigt fanns de andra 

som berättade om att de inte alls hade svårigheter i kontakt med vänner som fortfarande var 

gänganknutna.   

 

Oavsett om de kunde träffa på sina tidigare kontakter eller om de var tvingade till att bryta helt, 

krävdes för många en ny-orientering i förhållande till vilka de umgicks med i vardagen och vilka 

ideal som hyllades inom ramen för dessa relationer. För en hel del erbjöd den egna familjen i 

form av föräldrar och syskon, de egna barnen och partnern det viktiga sammanhanget. Där 

sådana relationer fanns att bygga på blev dessa också till viktiga förankringspunkter i processen 

att lämna gänget.  

 

Likaså var bostadssituationen långt ifrån lättlöst. För dem som avtjänade straff i anstalt, kunde en 

kommande frigivning bli tämligen osäker då bostadsfrågan inte var löst. Risken för att man då 

sökte upp gamla bekanta kunde då vara överhängande. Ytterligare en viktig förankringspunkt 

kunde för vissa utgöras av arbete eller praktik. Att kunna förtjäna pengar på ett ärligt sätt, försörja 

sig själv utan rädsla för att rättsväsendet, och att kunna bidra till samhället, kunde ge en stor 

tillfredsställelse.  

 

Flera kunde samtidigt berätta om hur de haft svårigheter i sina anställningar när det kommit fram 

hur de levt tidigare. Det kunde finnas personer i deras omgivning som hade svårt att lita på att de 

lämnat kriminaliteten bakom sig, eller av andra skäl hade svårt att acceptera att se dem i en ny 

roll.  

 

En person hade exempelvis haft anställning som fritidsledare, som han blivit hjälpt till av en 

engagerad polis och en fritidsgårdsföreståndare. Trots att han hade fått goda vitsord om sitt 

arbete på fritidsgården, fick han sluta på grund av påtryckningar från chefer inom förvaltningen. 

En annan som arbetat med att ställa iordning lägenheter inom kommunens regi fick gå från 

arbetet av liknande anledningar, på grund av att en polis spridit information om hans tidigare liv.  

 

Hur ska man kunna bygga upp ett nytt liv, när gängstämpeln hela tiden klistrar sig fast vid en? 

Ungefär så sade en person som var placerad för ett långt fängelsestraff. Han hade brutit med allt, 

gått igenom två påverkansprogram på anstalten, gjort klart sin gymnasieutbildning och fått en 

yrkesutbildning. Dessutom hade han tagit kontakt med en stödverksamhet för att få hjälp vid ut-

slussningen, men säkerhetstänkandet skapade gränser. Kriminalvården som bland annat ska 

understödja en utslussning, innehåller också mekanismer som faktiskt minskar möjligheten till att 

bygga upp ett liv. 

 

Att lämna ett gängbaserat liv innebar för vissa att gå från en värld där de visste hur de skulle 

agera, även om det var fullt av risker och spänningar, till en osäkerhet inför väldigt mycket. Det 

kunde vara allt från den ekonomiska situationen och bostadsfrågan till att överhuvudtaget förstå 

vilka myndigheter de bör kontakta i vilka frågor. Flera berättade om en frustration som uppstod 

där myndigheterna inte fungerade som de hade antagit.  

 

Någon beskrev till exempel hur han hade känt att han velat strypa en person inom hälso- och 

sjukvården när han inte fått det sjukintyg han behövde till Försäkringskassan eftersom han missat 

besökstiderna. Han nöjde sig dock med att demolera rummet.  
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Flertalet av de personer som vi träffade hade mött stora utmaningar om grundläggande sociala 

och ekonomiska förankringspunkter när de försökt att etablera sig i ett nytt liv. Detta till trots har 

de ändå fortsatt att vilja förändra sitt liv. Det är viktigt i stödarbete att uppmärksamma hur ojämn 

och bristande erfarenhet som personer som varit med i gäng kan ha av det ordinarie samhället. 

Deras förhållningssätt, attityder och handlingar kan under en längre tid vara mindre anpassade till 

dessa relativt tidskrävande och komplicerade byråkratiska system. De kan känna till mycket om 

brott och om hur rättsväsendet fungerar, men betydligt mindre om hur de kan agera när de får 

inkassokrav, göra sin inkomstdeklaration, eller hur de ska göra för att få stöd till annat. En del har 

haft en ganska god kunskap om hur det fungerar exempelvis inom den reguljära 

arbetsmarknaden, men andra har tvingats lära sig den hårda vägen om hur olika samhälleliga 

organ fungerar.  

 

Troligen finns här också en delförklaring att hämta till varför det i första hand är vissa personer, 

som sägs ha varit till stöd och hjälp. De personer som framstår som särskilt värdefulla för exit-

processen är sådana som verkar ha gjort mer än vad de varit tvungna till. Dessa har framstått som 

genuint engagerade, inte minst då de velat skapa möjligheter och lösningar för den enskilde, trots 

att ordinarie vägar verkat vara stängda. Sådana personer har också kunnat fungera som livsguider 

i mer vardagliga frågor, och har exempelvis kunnat följa med på besök på socialkontoret, 

Försäkringskassan eller vad det månde vara (jämför med Elders teori om länkade liv).  

 

Nej, men hon kom in och menade på det, ”du kan sluta att skicka de här [ansökningarna], du kommer 

inte få något tv-spel i alla fall”. Och man kan flabba åt det i efterhand. Så vi började prata och han satt 

väl där och pratade en bra stund. Och hon har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket från det, alltså, i livet 

framåt. Sen tiden efter, hon var min övervakare och stötteperson, alltså på mycket.  

 

För de enskilda individerna framstår alltså den reella hjälpen komma från olika människor, istället 

från olika institutioner. I den mån man alls sade sig fått hjälp från samhället hade sådan i första 

hand kommit till stånd i de relationer som skapats till exempelvis den engagerade polisen eller 

den erfarna frivårdsanställde. Framförallt är det dock stödet från de nära familjemedlemmarna 

som framhålls som viktigt.  

 

Kanske är det inte ett enda möte eller en enda person som blir ensamt avgörande, utan när 

relation läggs till tidigare relationer och mening läggs till mening skapas en längre förändrings-

process. Vändpunkten sträcks ut och multipliceras till en mängd av viktiga situationer, samtal och 

möten genom vilka den nya identiteten ges näring att växa.  

 

En person berättade om hur han mötte en person som var placerad på samma fängelseavdelning 

som han själv. De började berätta om sina liv för varandra, och den tidigare framgångsrike drog-

försäljaren kunde öppna sig och tala om vad han gått miste om på grund av sin livsföring. Att 

denne person kunde byta livsinriktning när han blev frisläppt, och senare kom att börja arbeta 

och få en ansvarsfull position i en etablerad stödverksamhet, gav ytterligare inspiration. Betydel-

sen av detta möte bör dock inte ses i isolat, utan det fick sin kraft genom hur det samspelade med 

andra personer och sammanhang dels genom tidigare nära relationer, brodern, som funnits länge, 

dels nytillkommande, flickvännen.  
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Vissa personer, nära anhöriga, men även andra som fått betydelse och länkat in i den enskildes 

liv, har funnits med länge och där lyckats med att skapa en trovärdig allians för förändring. Dessa 

har kunnat få en stor betydelse för livsförändringens stabilitet. De har uppfattats som tillgängliga 

resurser att hämta stöd och råd från när man ställts inför olika svårigheter och utmaningar i livet, 

exempelvis om man blir av med jobbet.  

 

Några lyfter också upp att de faktiskt fått viss hjälp från olika program och kurser de erbjudits, 

exempelvis under tiden i anstalt. Det framkom dock inte någon som ansåg att programmen haft 

någon avgörande betydelse för deras förändring. Inte alls i motsvarighet till de trovärdiga 

personernas betydelse, personer som kunnat länka in i deras liv.  

 

Någon kunde exempelvis berätta utförligt om en polis som signalerade att denne trodde på 

honom och att han såg helt andra sidor hos honom än övriga poliser verkade göra. Han kom, 

efter en längre utläggning om betydelsen av denne polis, in på att de också funnits andra inslag 

som varit positiva för honom. En pappakurs gav honom viktiga tankar och idéer.  

 

Sett utifrån vad de före detta gängmedlemmarnas tog upp har relationer till personer de kunna få 

tillit till varit mycket viktigare än de programinslag som exempelvis används inom 

Kriminalvården idag. Det är därför viktigt att fundera över hur förändrade relationsbyggande kan 

se ut, och då också fundera på hur ett system som är högt präglad av ett säkerhetstänkande, kan 

möjliggöra och inte förhindra potentiellt förändrade kontakter. För detta krävs en möjlighet att 

kunna visa sig som professionellt personlig och skapa ett system som tillåter och understödjer 

detta. Det behövs sammanhang som möjliggör ett professionellt engagemang och personlig 

närvaro i arbetet med dessa människor. 

Restrukturering av identitet och manligheter 

En del av vårt intresse riktar sig mot frågan vad ett utträde från ett gäng betyder för ens identitet i 

allmänhet och manligheten i synnerhet. Tanken är att medlemskapet i ett gäng såväl underlättas 

av, som påverkar till en viss repertoar av möjliga identiteter och manligheter. Detta slags 

manlighetskapital fungerar som ett slags nödvändig valuta för att kunna agera inom ramen för 

gänget, och inom detta kan sedan ens kapital ytterligare kultiveras och förmeras. 

 

Gänget fungerar såväl som en social produktionsenhet för en viss typ av könskapital, som 

begränsande för andra former. En del av de senare, så som att visa sårbarhet och mjukhet, kan 

samtidigt vara viktiga i individens övriga livssammanhang och kanske gör sig mer påminda när 

denne avser att etablera ett liv utanför gänget.  

 

Med utgångspunkt från vårt material föreslår vi tre huvudsakliga former för hur en 

restruktureringsprocess kan gå till: omgestaltning, assimiliering och exkludering. Viktigt är att dessa 

beteckningar avser att fånga det väsentliga draget för en viss förändring. I praktiken för de 

enskilda individerna kommer det dock inte vara helt självklart att säga att förändringen helt 

uteslutande har haft en viss form, utan processerna kan vara överlappande (Wacquant, 1990).  

 

Med omgestaltning avser vi en process där individen förändrat sin livsföring, identitet och 

manlighetsidé på ett sådant sätt där det tidigare gängmedlemskapet skjutits så långt i bakgrunden 

att detta inte längre spelar en aktiv roll för det befintliga livet (jämför med Morén & Larsson, 
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1988). Livet har alltså förändrats på ett så grundläggande sätt att det fått helt andra förankrings-

punkter och innehåll än tidigare. Det tidigare livet har ingen egentlig relevans för den nuvarande 

identiteten och manligheten.  

 

Med assimilering avser vi att individen har integrerat sitt tidigare liv och erfarenhet i sin nuvarande 

position och identitet. Personen har inte kapat och definierat det tidigare gänglivet som irrelevant, 

även om detta av olika anledningar inte var möjligt praktisera längre. Delar av det tidigare livet i 

gänget har integrerats i den nuvarande identiteten.  

 

En tredje förändringsvariant är exkludering där den gamla identiteten visserligen är utlyft från den 

nuvarande, men det är fortfarande en alltjämt verksam komponent genom att individen uppfattar 

sitt nya liv och sin identitet som skapat i opposition till den gamla.  

 

I dessa beteckningar återfinns idéer om hur rollförändringar kan se ut: vad innebär det att bli en 

”före detta”? I det första fallet ”omgestaltningen” handlar det om en förändring där det centrala 

är att individen i sin nuvarande identitet och manlighet faktiskt inte alls definierar sig som ett 

”ex”. De tidigare erfarenheterna och rollerna uppfattas inte ha någon så viktig betydelse för den 

nuvarande att gängtillhörigheten spelar någon väsentlig roll längre. Med ex-identiteten följer ett 

slags retrospektiv identitet. Här får manligheten och andra identitetsframställningar sin betydelse 

och form genom ett tillbakablickande på det som tidigare varit. Istället är det nya förankrat i 

diametralt annorlunda fästen. Den gamla och den nya har inte kontakt med varandra, utan 

framstår enbart som minnen av det som tidigare varit.  

 

I ”assimileringsprocessen” ingår däremot den tidigare identiteten i den nya, och förändringen kan 

ses som en betydelsefull omvärdering av de tidigare representationerna vars resultat integrerats i 

den nya personen. Personen har integrerat en ”ex-identitet” i sin roll och gjort något mer av den 

genom att den får spela en produktiv roll.  

 

Det sista fallet ”exkludering” innebär att den tidigare identiteten alltjämt spelar en central roll för 

den nya identiteten, men då inte som någon som integrerats i den personen och identiteten. Den 

ingår istället som en ständigt närvarande motpol till det nya. Det nya får så att säga sin betydelse 

genom ett aktivt avståndstagande till den gamla rollen.  

 

Exempel på en omgestaltningsprocess hämtar vi från två personer. En av dem var fortfarande 

placerad på anstalt medan den andra arbetade i en stödverksamhet för personer som ska lämna 

gäng och brottslighet. Intressant nog använder de samma ord – ”föredetting” – för att relatera till 

sin egen person och position. I det första fallet kan det verka som att personen fortfarande har 

den tidigare identiteten införlivad i sig. När vi följer resonemanget blir det tydligt hur han ser sitt 

liv som indelat i perioder före aktuell fängelsevistelse, under denna tid och livet efter. Det senare 

ser han fram emot innebär ett familjeliv med fru, familj och under förutsägbara förhållanden.  

 

Varför ska folk se mig som någon föredetting?” De ska se mig som det jag är i dag och det jobbet jag gör 

i dag. Det ska inte hänga, det där, som ett moln däröver där någon ska ha fördomar eller förutfattade 

meningar om att ”ja, han kanske fortfarande har något konstigt sätt att tänka på” eller ja, vad det än 

är. […] Jag ska inte behöva dölja min bakgrund, men samtidigt så känns det som att jag måste göra det 

ibland bara för att folk inte tar en seriöst annars. 
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Det är dock inte helt enkelt att få gehör hos omgivningen för att ha bytt identitet och livsföring. 

Att exempelvis byta sida från att själv ha varit kriminell, till att stödja personer från brottslighet är 

inte ett helt enkelt företag. Det kan innebära att konfrontera den egna personen, de tidigare 

erfarenheterna och sammanhangen och i många fall även att reflektera mer på djupet över sin 

person och vem man är. Denna resa har omgivningen inte alltid hängt med på. Kanske utifrån att 

personer verksamma inom myndigheter haft kännedom om personen innan han genomgått 

förändringen, och kanske har dessa personer tidigare blivit besvikna då en utlovad förändring inte 

visat sig vara varaktig. Den enskilde som upplever sig ha omgestaltat sitt liv upplever detta att bli 

sedd som ett ”ex” som ett slags fastklibbande identitet.  

 

Ett exempel på en assimileringsprocess hämtar vi från en person som levt i ett gängsammanhang 

tidigare, men bestämt sig att hoppa av då de negativa konsekvenserna blivit allt för påtagliga. 

Denne person tar egentligen inte avstånd från sitt tidigare liv, och avser att fortfarande använda 

sig av delar av den identiteten i sin nuvarande livsföring. Han kommer inte längre vara med i 

gänget, men kriminaliteten ser han ingen anledning att upphöra med. Det är ju detta han är bra på 

och här kan han få en viktig inkomstkälla.  

 

Jag har inget intresse av att sluta med den [kriminaliteten] helt och hållet, för att det är en inkomst som 

jag behöver, som jag tycker är bra att ha. Men jag kanske vaknar nästa vecka och tänker att ”nej, jag 

behöver inte några pengar, eller jag behöver inte det och det”. Ja, men då kanske jag borde sluta med 

kriminaliteten, och det är givetvis det. Jag håller inte på med kriminalitet för någon annans räkning, eller 

för att någon annan tycker att det är bra eller tufft, eller vad fan nu personen tycker, definitivt inte. Det 

är för att jag trivs med vad jag håller på med, för att jag är duktig på det jag håller på med. […] 

Samtidigt så vill jag ta hand om min dotter och se till att hon får det bra och tryggt, och allting. Och det 

kommer hon få också, det är min förhoppning. Men jag kan inte bara lägga allting … man är den man 

är som person. 

 

Vårt sista förslag till definition av en förändringsprocess, exkludering, exemplifierar vi genom en 

person som varit central för en affärsdrivande gängkonstellation i en av Sveriges större städer. 

Under intervjun hade han berättat om hur rustat sig för krig för att ta över marknaden när den 

som kontrollerade narkotikahandeln hade mördats. Nu hade de vunnit kriget, och var utan starka 

konkurrenter. Då skulle han kunna njuta frukterna av kampen och njuta av sin dominerande 

ställning. Dock hade han som en av få i gruppen blivit placerad på anstalt. Det var en chans till 

att börja på nytt där den gamla identiteten var något som han aktivt och återkommande tog 

avstånd från.  

Manlighetens nya förankringspunkter 

Hur ser då den nya manligheten ut? Vilka är de förankringspunkter som verkar mest stabila, och 

på vilket sätt relaterar den nya och tidigare identiteten till varandra? En del av männen vi 

intervjuade kunde klart ange vilken förändring de uppfattade sig ha genomgått, medan andra såg 

en större kontinuitet i de väsentliga dragen.  

 

Oavsett vilken förändring det var frågan om kommer ett antal gemensamma drag fram i 

berättelserna. De som uppfattade sig ha haft en mer stabil identitet hela tiden men att de inom 

gänget tvingades agera i motsats till denna, kunde tala om gänglivet som ett slags teater. De satte 

på sig en mask för att agera efter vad som förväntades. Andra kunde tala om att de kunde fungera 
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i enlighet med sin självbild, men att de inför våldsdåd var tvungna att stålsätta sig för att klara av 

dem.  

 

Skiftande rolluppträdanden kan förstås som ett svar på gängets olika logiker och spänningar. I 

sammanhang där broderskapsidealet dominerande kunde de vara mer avslappnade, men där 

konkurrens och stridigheter uppstod var denna position omöjlig. Många talade om att de i 

grunden är snälla och vill andra människor väl, men att livet inom gänget kunde förhindra detta 

uppträdande. Några få menade dock att de redan tidigt i sina liv varit fyllda av hat och aggression 

och där gänglivet erbjöd arenan för detta att komma till utlopp. Samtidigt kunde de se att detta 

hat var en följd av livsomständigheter.  

 

Gängtillvaron som framträtt i denna studie innebär en organisering av socialt liv som bygger på 

spänningar och motsatser. Broderskapsidealet appellerar till värden som ömsesidighet och att 

solidariskt ställa upp för varandra. Dessa värden utmanas av den konkurrensutsatta marknaden 

som innebär att broderskapsidealet kommer att utmanas av sådant som svekfullhet och våld.   

 

Medmänsklighet står också mot att våldet är en viktig som konfliktlösningsstrategi och där 

avhumanisering av offret är den mekanism som gör våldet möjligt. Idéer och tvånget till 

måttfullhet står i konflikt med en logik där framgång ska visas upp på genom ett överdrivet 

poängterande av de egna resurserna. Mer tålamodsprövande samtalsliknande och institutionella 

former för konflikthantering och ett mjukare manlighetsideal kan stå sig slätt, där aggression och 

fysisk styrka hyllas.  

 

Den främsta uttalade förankringspunkten för den nya manligheten av ansvar och omsorg, men 

inte sådana kopplade till en högre stående regel för hur man bör agera eller inte. Bland de som vi 

träffade var det knappast någon som hänförde sitt avhopp från gänget eller att lämna brottslig-

heten, till att det skulle vara fel att begå brott. 

 

Ansvaret och omsorgen relaterades istället i viss utsträckning till den egna personen där gäng-

tillvaron uppfattades ha blivit alltför påfrestande för dem själva psykiskt, eller att konsekvenserna 

i form av fängelsestraff eller våldsutsatthet varit allt för påtagliga. Framför allt var det dock 

ansvaret och omsorgen de hade för andra som framhölls, i synnerhet den till de egna barnen och 

familjen i stort. Utifrån vad männen själva berättade om, så kan man säga att nyorienteringen 

inneburit att männen i långt högre grad relaterade till vad som utvecklats inom feministisk etik – 

alltså ett slags omsorgsetik (Gilligan, 2000; Kakkori & Huttunen, 2010).  

 

Vi kan åskådliggöra de spänningar som männen konfronterades med utifrån mötet mellan två 

handlingslogiker som båda berörde ansvaret för den egna personen och gentemot andra 

människor. Vi väljer att definiera dessa som ömsesidighets- och dominanslogiken. Något 

förenklat skulle vi kunna säga att ömsesidighetslogiken tar sin utgångspunkt i ett ansvarstagande, 

där den andres behov och intressen ses som likvärdiga med de egna behoven. Denna logik 

relaterar till omsorgsetiken och karakteriseras av ett reciprokt givande och tagande. 

Omsorgsrelationens innehåll och formen för ömsesidighet kommer att skilja sig åt beroende på 

vilka de aktuella personerna är. Omsorgen om ett barn är exempelvis annorlunda än den till en 

vuxen partner.  
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Dominanslogiken startar däremot med den egna personens och gruppens intressen. Den 

fortsätter därefter med att se till i vilken mån andras intressen hotar de egna, och på vilket sätt 

dessa kan underordnas de egna. Den andres behov och intressen har inget egenvärde i 

förhållande till de egna, utan uppskattas i den mån de kan stärka de egna.  

 

Det är viktigt att understryka att vare sig ömsesidighets- eller dominanslogiken avser att beteckna 

ett helt sammanhang. Det är således inte så att vi menar att dominanslogiken helt präglade 

gängtillvaron, eller att ömsesidighet på motsvarande sätt avsåg tiden efter.  

 

Som vi visat var förhoppningarna om gängmedlemskapet i hög grad knutet till ett broderskap, 

vilket på många sätt relaterar till ett slags omsorgsetik. Samtidigt fanns många inslag av 

konkurrens, öppna strider och försök att få den andra till underkastelse.  

 

I figuren nedan åskådliggörs detta genom två ovaler för ömsesidighet och dominans. Dessa 

ovaler påverkar reproduktionen av det etiska mönstret. Få sammanhang torde i praktiken vara 

helt präglat av en viss logik, utan som också visas i figuren överlappar de varandra. I praktiken, 

antar vi att de flesta gängsammanhang befinner sig i just denna union med inflytande av olika 

logiker, och att en del av det som förklarar männens benägenhet att stanna kvar eller lämna 

miljön handlar om hur de lyckas med att hantera detta spänningsfält.  

 

Vi kan också se olika konkreta konflikthanteringsstrategier som verkar kunna förena olika inslag 

av de olika logikerna. Oavsett hur styrande dominanslogiken i praktiken varit, var det denna logik 

som männen i första hand tog spjärn emot i sin manlighetsrekonstruktion.  

 

Logiken är alltså inte samma sak som en etisk grundinställning, utan avser här en handlings-

ordning som kommer till uttryck i och har en funktionell betydelse för upprätthållande av en viss 

praktik. Distinktionen mellan logikerna används här för att reflektera över något av manlighetens 

omvandling som våra intervjupersoner talade om. Som vi visat i andra delar av denna text fanns i 

gängtillvaron tydliga inslag av konkurrens, statusjakt och en våldsanvändning som kunde vara 

svår att hantera. Visst fanns här också ansvarskännande för andra och att ställa upp för varandra. 

Det fanns också altruistiska motiv och handlingar – alltså sådant som ligger nära omsorgsetiken.  

 

Den konkurrensutsatta miljön gjorde att detta ansvarstagande enbart eller klart dominerande 

enbart relaterade till den egna gruppen, eller kanske bara till delar av denna. Att då ställa upp och 

ta ansvar för varandra blev då sammankopplat till att ta varandras rygg i en kamp om 

gemensamma resurser. 
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Figur 5 Ansvarighetens reproduktionsprinciper 

 

När vi nu går in på vad som avtecknas med en rekonstruerad manlighet kan vi se en till delar 

polariserad bild i förhållande till de principer som kan sägas tillhöra dominanslogiken. Omsorgen 

om andra lyfts fram som en avgörande grund som motiverat avhoppet från gänget och som 

något som uttalas som en viktig förankringspunkt för den nya identiteten. Här kommer vi att visa 

att denna form av ansvarstagande utgår från en omsorg framförallt riktat mot de egna barnen och 

nära anhöriga. Vi kommer också att visa att denna omsorgsposition relaterades till ambitioner om 

att vara en förebild och kärleksfull gentemot andra. När det sedan gäller ansvaret för sig själv 

återkom männen till värden som kan förstås som en strävan att träna upp självkontroll, vara 

måttfull, acceptera sig själv och att vara lugn.  

 

Notera att omsorgsrationaliteten i första hand relaterade till den egna personen som omsorgs-

givare, mer sällan att själv vara den som tar emot en sådan. I något fall talar en person som själv 

arbetar med stöd åt personer att lämna brottslighet, om den stora utmaning det ligger i att ”våga 

vara en tönt”. Med detta avsågs att acceptera att inte behöva leva upp till stereotypa värderingar om 

manlighet genom fysisk och mental styrka.  

 

Det fanns personer som nämnde att de talat med en psykolog om olika erfarenheter, eller att ens 

kontaktperson på frivården eller annan person varit en bra person att tala med, men det var få 

som riktigt drog ut konsekvenserna av det. På ett centralt sätt kan denna inställning förstås i 

relation till männens lämnandeprocess. Visst kan man se att de omvärderat de värden som 

manligheten och identiteten byggde på, och man kan anta att deras beteende också förändrats på 

ett flertal sätt. Ett fundament, idén om att styra sig själv, att vara en som kontrollerar sitt liv, var 

dock i många fall intakt.  

 

Beroende på hur det framtida livet ser ut, kan det samtidigt vara viktigt att också kunna acceptera 

en roll som att vara i behov av andra. Det tydligaste exemplet på ett sådant behov kan förknippas 

med den roll som flera talar om som att vara förebild och stödja andra. De bland våra intervjuade 

som konfronterat ens egen inställning till att ta emot stöd och hjälp, verkar vara de som själva 

genomgått en utbildning i stödjande arbete och däri även kunnat identifiera ett eget stödbehov. 

Att ha en egen erfarenhet av hur gänglivet har fungerat för en själv, kan vara en viktig kompetens 

för ett eget stödjande arbete, men för många behöver denna kompletteras och ramas in av annan 

kompetens.  
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Det är ingen ovanlig tanke att personer med egen erfarenhet används i förebyggande arbete. Ett 

exempel är att brottsaktiva personer som haft särskilt inflytande i sin närmiljö eller ungdoms-

kulturen, att förändras från ”värsting” till att bli ”häfting” som ett projekt från Folkhälsoinstitutet 

byggde på (Forkby & Leissner, 1997). Det kan också vara att unga som dominerat gatan i en 

negativ bemärkelse i ett slag ska få ett positivt inflytande bara för att de tilldelas en ny roll av 

ungdomsarbetare. Erfarenheterna från dessa förebyggande satsningar visar att det krävs själv-

reflexivt arbete och längre omställningsprocesser. 

 

Omsorgsgivare. Med få undantag berättade männen vi intervjuade att ansvaret för andra var det 

mest väsentliga skälet till att de valde att lämna och inte ville gå tillbaka. Omsorgen om andra var 

grundläggande för vem de ville vara och också i mångt och mycket var idag. De personer denna 

omsorg riktades mot var framförallt sådana som var eller var tänkta att vara mer långsiktiga i 

deras liv, som blivande eller nuvarande fru, de egna föräldrarna, andra nära anhöriga och i 

synnerhet de egna barnen. Flera tog upp att ett barns födelse varit en omvälvande händelse för 

dem, om än inte nödvändigtvis det första barnet. De som negligerat sitt föräldraskap tidigare ville 

kompensera för detta genom att finnas till för nytillkommande barn, eller återknyta kontakter till 

sina tidigare.  

 

Värden förknippade med familjen, som att ta ansvar för barn och agera som en god förälder 

verkade appellera till ett högre värde än det liv som förknippades med gängtillvaron. Det kunde 

därför fungera dels som motiv till att lämna och dels som förankringspunkt för den manligheten 

som var i vardande. De som tidigare hade haft svårt att vara den förälder de nu önskade, 

uttryckte ånger och sorg inför detta, samtidigt som de ändå ville blicka framåt och göra det bästa 

av en svår situation.  

 

Flera vittnade om att de fått kämpa under lång tid för att återknyta kontakten med barnen. 

Kampen har ibland förts mot socialtjänsten, som inte kunna lita på att de förändrat sin livsföring. 

Andra gånger har kampen förts mot barnets mamma som av olika skäl inte velat ha en tätare 

kontakt, eller mot det egna självförtroendet. Även om denna kamp kunde varit lång och 

mödosam, hade den ändå kunnat ge navigeringsresan mot ett nytt liv en riktning. Tecken på att 

det verkat ha funnits en möjlighet till framgång, och att det kunde finnas en möjlighet till 

emotionell kontakt och närhet, har kunnat vara mycket viktiga.  

 

IP: Ja jag har så mycket att förlora liksom. Så, jag har min dotter, och jag menar jag har jobbat för att 

få hem, eller jag har jobbat för att få träffa henne bara eller för att kunna ha min dotter i mitt liv i snart 

åtta och ett halvt år. Någonstans så känner jag att för hennes skull framför allt då liksom, och även för 

min då, att hon får ha sin pappa i livet.  

 

Förebild. Kopplad till dimensionen om ansvar om omsorg var det flera som talade om att de 

kunde använda sina erfarenheter till gagn för andra. Det handlade då inte bara om att ge stöd och 

omsorg, utan att vara en person som med sitt exempel kunde bli till en modell för andra att 

inspireras av. Det handlade primärt om att vara en förebild för de egna barnen, men i vidare 

bemärkelse också att visa att det går att genomföra stora livsförändringar.  

 

Råden som de tänkte sig skulle ge till de unga personer som skulle aspirera på ett gängmedlem-

skap kan väl knappast betraktas som särskilt nya. De var att kunna acceptera de ordinarie vägarna 

som samhället har för att få en plats, som att satsa på skolan, att satsa på arbete och familj. 
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Förebildstänkandet handlade dock inte enbart om vilka råd som skulle ges, utan om legitimiteten 

genom erfarenheten om hur det egentligen var i gängen.  

 

Kärleksfullhet. Livet i gänget innebär till delar att leva i ett sammanhang där våld förekommer, och 

misstänksamhet och bedräglighet är väsentliga delar. Att lämna ett sådant innebär att konfrontera 

etiska frågeställningar om livets mening och vilka värden det egna livet ska relatera till. Här fanns 

frågeställningar om vad som var gott och ont och frågan om människans natur. Några ansåg att 

människor i gängsammanhang drivs av aggression och en del uppträder som om de var onda, 

men samtidigt ställde de frågor kring vad som var deras natur och vad som hade skapats innanför 

ramen av gänget.  

 

När de talade om den egna personen gjorde de i allmänhet en tydlig åtskillnad mellan det 

agerande de uppfattade sig tvingade till, och vilka de egentligen var. Egentligen var de snälla och 

på ett grundläggande sätt kärleksfulla och ville inte skada andra. Några kunde i och för sig hävda 

att de attraherades av våldet i sig, men då var det mest själva striden, adrenalinkicken och 

spänningen i stunden som de framhöll, inte att skada andra.  

 

Omsorgsrelationerna kunde också provocera det befintliga livet, där känslan av att man svek dem 

man hade ansvar för, kunde skapa en dissonans mellan olika positioner och manlighetsrepresen-

tationer. När så andra personer kommer in och får betydelse i livet kommer också något att tänka 

på, där en extern referens har förts in som värderingsinstans för det egna handlandet.  

 

Den andra aspekten av manlighetens ansvarighet relaterar till omsorgen om den egna personen. 

Här framkommer ett antal olika dimensioner som viktiga. För det första att ha självkontroll. För 

det andra att kunna leva med mindre ekonomiska resurser än vad som kunde vara fallet tidigare 

även om detta i många fall kunde innebära mycket små möjligheter till ett utsvävande liv. För det 

tredje att vara lugn, och då också ge sig möjlighet att tänka över olika situationer och vägval, men 

också att få uppleva en form av livsharmoni. Slutligen, för det fjärde, att lära sig att acceptera sin 

situation och sina tidigare erfarenheter.  

 

Självkontroll – reflexivitet och impulskontroll. Att ha självkontroll kan komma till uttryck i att tänka 

efter före. Innan, i livet i gänget, fanns färre möjligheter för denna form av reflektion. Innanför 

ramarna för gänget var detta att tänka efter innan handling, inte alltid funktionellt, utan man 

skulle då mer kunna läsa av spelet och agera direkt. Numera, efter att ha lämnat gänglivet, började 

denna funktion luckras upp. Gängtillvaron kunde göra bruk av personer som agerar direkt och 

spontant, åtminstone när det handlade om akuta lägen och framförallt där våld uppfattades som 

nödvändig konfliktlösningsstrategi.  

 

Att individen börjar reflektera över sin tillvaro och framtid, kan innebära att en dörr öppnas som 

sedan blir svår att stänga igen. Väl utanför gänget kan individen sedan få positiv respons på att 

han börjar tänka efter mer, reflekterar över sin person och även börjar agera annorlunda än med 

aggression i hotfulla situationer. Till detta kan även läggas att individen kan ha genomgått 

program eller liknande stödformer som tränat upp sådant som impulshantering och aggressions-

kontroll. Även kognitiv mognad och livserfarenhet kan ha medverkat. Oavsett olika förklaringar 

till en ökad självkontroll var detta en central aspekt när det gäller omsorgen om den egna 

personen.  
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Liksom så kan jag kontrollera den. Jag kan till och med tänka, du vet, vänta nu, sakta i backarna till 

exempel. Så kan jag börja känna du vet, eller tänka till och med. Förr, det var bara impulsivt och sedan 

tänkte jag efteråt. Så själva utvecklingen är att istället för att man ska tänka direkt perfekt, så vänta, 

måste man luta sig tillbaka lite och börja fundera och börja skriva vad man känner och där […] jag vill 

ta den respektfulla vägen. Jag vill ta den goda vägen. Jag vill visa... Man kan lösa det. Man kan komma 

överens. Det gör inget. Alltså det är klart man förlåter varandra. Allt det här du vet. 

 

Självkontrollen hänger samman med individuella egenskaper och förmågor som till delar finns 

med sedan tidiga år och till delar kan tränas upp. Självkontrollen måste samtidigt relateras till den 

kontext individen befinner sig inom. En förmåga till kontroll över de egna känslorna kan 

exempelvis innebära att man kan begå vissa våldsamma handlingar genom att förhindra 

empatiska känslor att komma till uttryck, om sammanhanget inte tillåter sådana.  

 

Måttfullhet. Vi har tidigare beskrivit hur gängtillvaron kan ses som ett system där broderskapsideal 

konfronteras med marknadsvillkor och där utgången ofta blir ett slags dominansprincip där status 

och framgång ses som relativa till andra. Att kunna leva flott, snabbt och exklusivt skapar också 

en form av egen upptrappningslogik där kicken av en viss konsumtion snart måste överträffas av 

nästa ännu mer storslagen och häpnadsväckande för att kunna ge motsvarande effekt. När de 

lämnat gänget, lämnade de också drömmen om de snabba inkomsterna och möjligheten till ett 

extravagant leverne.  

 

Där nyorienteringen från en dominans- till en omsorgsprincip börjat blir mer tydlig, verkar det 

för många komma mer eller mindre per automatik att ett slags realitetsanpassning och måttfull-

hetsideal gör sig gällande. Här handlar det inte längre om att ekipera sig med de dyraste kläderna, 

att bjuda flott eller ha en slit- och slängmentalitet. Det är inte på dessa fästen den nya manlig-

heten förankras.  

 

Acceptans. Att lämna en identitet för en annan, en manlighet för en annan, innebär både vinster 

och förluster. Från en ny position behöver de konfrontera förhållanden och agerande som de 

själva ansvarade för från en annorlunda roll och manlighet.  

 

För att hantera sådana minnen använde sig männen av olika hanteringsstrategier. Några ansåg att 

sådana händelser tillhörde det förgångna och var därför inte värda att tänka på mer. Andra kunde 

hävda att ens agerande följde spelets regler, som därför inte kan ses som moraliskt förkastliga i 

efterhand. Flera talar också om att de haft stödkontakter där sådana erfarenheter lyftes upp i ett 

slags skyddat rum som möjliggjort att de blivit talbara och därmed bearbetningsbara. En 

konsekvens av vissa bearbetningsstrategier skulle kunna betecknas som acceptans. Häri ligger att 

individen är medveten om och kan se sin egen del i olika handlingar, att denna har utvecklat 

någon form av förklaring till dem, ser att han tidigare kan ha haft svårt att agera på annat sätt. 

Samtidigt inser han att han framöver är i stånd att kunna bryta mot tidigare beteende. Accep-

tansen kan här ses som ett sätt att kunna fortsätta leva, trots att man begått handlingar som man 

tar kraftigt avstånd från.  

 

Acceptansen ger också förutsättningar för en livstillfredsställelse på andra grunder än tidigare. 

Här är det inte längre frågan om kickar från brottet eller det hedonistiska festandet som framhålls 

som livets nerv. Istället framträder de vardagliga sammanhangen, de små situationerna av alldeles 

påtaglig normalitet, där livets trådar vävs samman. Att börja uppfatta och uppskatta dessa 
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sensationer i vardagen i det pågående livet kan också vara en del av en förändringsprocess av 

tankar och meningskonstruktioner som utvecklar sig. Här kan ansvaret för den andre, för det 

egna barnet, och att man får positiv feedback på att man lyckas motsvara förväntningarna, bli till 

en förstärkande känsla. 

 

Lugn. Den kanske allra starkaste vinsten med att ha lämnat ett liv som man inte uppfattade 

fungera längre, till ett mer välfungerande var att få uppleva ett lugn. Gängtillvaron var för en hel 

del präglad av ett hårt arbete där man var tvungen att hålla uppe en vaksamhet dygnet runt hela 

veckan. Man kunde aldrig veta om en fiende dök upp och ville konfrontera en, eller vem som i 

längden skulle visa sig vara en fiende.  

 

De kunde heller aldrig slappna av och låta affärerna sköta sig själva då det alltid fanns andra 

aktörer villiga att ta över ens område, eller då ingångna uppgörelser inte visade sig hålla när det 

kom till kritan. Det var inte heller alltid lätt att skydda sig från självtvivel och skuldkänslor inför 

att ens nära behövde lida eller blev försummade av den egna livsstilen.  

 

För de allra flesta var det samtidigt en väg att färdas på med ett helt annat lugn än tidigare. En 

grundläggande tillfredsställelse med att det liv man lever och planerar för, slipper konfronteras 

med detta ständiga navigerande mellan oförenliga krafter som skapar sådana svårhanterliga 

spänningar att den egna personen aldrig kan uppleva trygghet.  

 

IP: Ja, jag känner mig tillfreds nu. Jag känner att det är skönt nu. Jag känner att jag behöver inte 

stressa. Det är rätt så gött att bara ta det lugnt. Det har känts som att jag har stressat hela mitt liv. Det 

känns som att jag bara har varit på ett tåg hela mitt liv.  

[…] 

I: Ingår det i din nya person, känslor av sorg, ledsenhet och oro och sånt där?  

IP: Mm. Jo, jo, absolut. Jag känner. 

I: Är det okej att känna dem?  

IP: Ja, jag känner lite så att det är det. Alltså visst, “okej”, jo, men jag kan känna det i dag, att det är 

okej att vara ledsen och känna så. För jag menar, visst, jag har lite ångest och sånt där för vad jag har 

gjort i mitt liv, och fan du vet så där. Och det är klart att jag blir lite ledsen ibland när jag sitter och 

tänker på det, vad fan man har gjort. Men jag känner också lite grann det att … Alltså att livet i sig 

som jag levde gjorde att jag inte hade något val och så vidare, och vid många tillfällen kanske det var så, 

och många tillfällen var inte alls så.  

Institutionella stödjepunkter – att utvidga navigeringskontexten  

Navigeringskontexten för avhoppare är inte på förhand given, utan är möjlig att påverka och 

förändra. En central utgångspunkt för vår diskussion är att samhällets professionella stöd till 

avhoppare kan bidra till att utvidga navigeringskontexten för en avhoppare att reorganisera sitt 

livssammanhang och därtill restrukturera den egna identiteten. Kanske allra tydligast är stödin-

satser som inbegriper materiella resurser som arbete, bostad och ekonomiskt stöd i samband med 

en exit-process, men även de sociala stödinsatser som kan understödja en identitetsförändring 

som ett avhopp från ett gäng kan innebära. Samhällets institutioner som möter gängmedlemmar 

kan också inskränka och begränsa navigeringskontexten för personer där den tidigare statusen 

som gängmedlem motverkar personernas möjligheter att få ta del av samhällets stödinsatser.  
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I vår analys av stödverksamheternas organisatoriska fält uppmärksammade vi några institutionella 

logiker med stor betydelse för arbetet. Det var en professionalisering av arbetet, en förskjutning 

av makt och beslut till centrala aktörer och en territorialisering av arbetet till specifika geografiska 

platser. I många avseenden kan studiens analyser av de institutionella logikerna besvara grund-

läggande frågor om stödarbetets organisering. Hur ska ett arbete med avhoppare utföras? Vem är 

ansvarig att utföra arbetet? Vilka inkluderas i målgruppen och kategorin avhoppare? Vad som 

också blev tydligt utifrån de institutionella logikerna var att avhoppare och gängmedlemmar inte 

är en homogen grupp.  

 

Här kan mer komplicerande frågor ställas om avhoppare och gängmedlemmar utifrån hur kön, 

etnisk bakgrund, ålder och klasstillhörighet hänger samman och har betydelse för såväl inträdet i 

gänget som avhoppet. Att skapa stödjepunkter i en navigeringsprocess inbegriper i den meningen 

att skapa så flexibla och kunskapssökande aktiviteter att de förmår att fånga och anpassa sig i 

förhållande till såväl mer generella som unika behov. 

 

Uppmaningen om en ökad flexibilitet och däri anpassa stödet i relation till en mångfald olika 

individuella aspekter kan å ena sidan uppfattas slå in öppna dörrar. Flexibilitet likt begrepp som 

samverkan har blivit till ett slags självklarhetens dogm i arbetet med människor. Det är lättare att 

ställa sig bakom idén än att förverkliga den. Denna svårighet kommer framförallt dock inte från 

ovilja eller ointresse, utan utgår i huvudsak från de mekanismer som motverkar en sådan att 

komma till stånd. Här vill vi särskilt peka på sådana som kommer från den stegrade ambitionen 

av rationalitet, standardisering och kontroll hos moderna organisationer. Arbetet med avhoppare 

är inget undantag. Vi har pekat på institutionella processer som verkar i riktning mot att 

strukturera och rationalisera detta. En paradox, eller åtminstone en reell utmaning kommer fram: 

hur ska man kunna skapa ett arbete som struktureras enligt vissa rutiner och strukturer som 

samtidigt är flexibelt nog att möta den enskilde individen?  

 

Detta arbete utgår inte från på förhand satta ramar som reglerar det kommande arbetet. Det är 

heller inte ett strukturlöst arbete där de enskilde arbetar på känn eller efter eget gottfinnande. 

Tvärtom är det ett kunskapsbaserat arbete där tidigare erfarenheter, rutiner och struktur ingår i en 

reflexiv process och som sätts i relation till den enskilde.  

 

Den form av övervakning, där den intagne hela tiden är potentiellt synlig för kriminalvårdarna, 

utan att denne själv skulle kunna veta när, bidrog till att producera en människa som var anpassad 

efter samtidens framväxande industriproduktion. Om den hela tiden tänker sig att kunna vara 

sedd, anpassar sig individen självständigt till det som den kontrollerade önskar, vilket i sin tur 

minskar behovet av ständig direkt kontroll. Organisationer och institutioner kan i den meningen 

betraktas som centrala arenor för en reproduktion av identiteter utifrån olika makt- och 

styrningsteknologier, vilket i vissa fall kan motverka möjligheter för personer att själva navigera 

och forma sin identitet.  

 

I denna studie har vi uppmärksammat hur gängtillhörigheten hos en dömd person påverkar 

möjligheter till öppna frivårdspåföljder, val av anstaltsplacering, möjligheter till permissioner, 

villkor under verkställigheten, möjligheter att delta i behandlingsprogram och utslussningen från 

anstalt. I stora drag påverkar gängtillhörigheten hela det stödpaket som Kriminalvården använder 

för att förbereda personer inför en frigivning och integrering i samhället. På anstalten söker 

enskilda kriminalvårdare att skapa utrymme för att motivera och påverka intagna i en miljö som 
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är begränsad med informella regler hos intagna och få strukturerade möten mellan kriminal-

vårdare och intagna.  

 

Inom frivården ser vi exempel på hur frivårdsinspektörer balanserar utformningen av påföljds-

förslag i personutredningar för att minimera gängtillhörighetens betydelse och istället framhäva 

behovet av stödinsatser. Det är små handlingar som förhandlar olika logiker inom ramen för 

Kriminalvårdens organisation. Anställda inom Kriminalvården och andra stödverksamheter är 

medvetna om riskerna med ett alltför omfattande säkerhetstänkande som minimerar möjlig-

heterna till frigivningsförberedande stödinsatser. Däribland nämns ofta utslussningen från 

anstalten i slutskedet av fängelsestraffet som särskilt betydelsefull för en integrering i samhället. 

 

Inom det sociala arbetet finns många liknande situationer som innefattar svåra beslut med 

ingripande konsekvenser för den enskilde, där förhandlingar om skydd, säkerhet, liv och 

mänskliga behov har institutionaliserats i demokratiska beslutsprocesser och rättslig insyn och 

kontroll. Det finns det skäl att reflektera över vikten av institutionaliserade förhandlings-

situationer i situationer som märkbart inbegriper inskränkningar av den dömde personens 

möjligheter och tillgång till frigivningsförberedande stödinsatser. I dessa situationer behöver 

hänsyn tas till de negativa konsekvenser som säkerhetsmotiverade beslut har för den enskilde 

personens möjligheter till samhällelig integrering. Vad som var påfallande tydligt i studiens 

empiriska material var att de inskränkningar och regleringar som omfattade gängmedlemmar som 

grupp, inte var föremål för nämnvärda överväganden och förhandlingar.  

 

Vi vill peka på relationerna mellan navigering, tid och stöd. Detta avsnitt inleddes med att 

beskriva hur navigeringskontexten inte är på förhand given, utan möjlig att förändra och påverka. 

En viktig dimension i navigeringen från gänget är tid. Flera av de professionella som vi har 

intervjuat vittnar om tidens betydelse i arbetet med gängassocierade personer. Tiden framstår för 

dem som en grundläggande förutsättning för att skapa det förtroende och tillit som många gånger 

behövs för att kunna stödja en person att lämna ett gäng.  

 

Flera intervjupersoner beskriver hur de gängassocierade personerna ofta är misstänksamma mot 

myndigheter och har negativa erfarenheter av myndigheters tidigare agerande. Att etablera en 

relation handlar i dessa fall om att stå ut, bära relationen och ha en tro på förändring. Inom 

organisatoriska sammanhang är frågor om tid ofta sammankopplade med produktivitet. Sådana 

arbetsprocesser tar tid, är kostsamma, har osäkert resultat och kan vara oförenliga med en 

effektiv verksamhet. När det kommer till en navigering från gänget och en genomgripande 

livsomställning kan det vara svårt att på förhand beräkna eller påskynda en exit-process. Hur 

processen att följa en hårdare säkerhetslogik ser ut i längden är också oberäkneligt, och med den 

risken för fortsatt kriminalitet och dess stora kostnader. Hur är det möjligt att integrera en 

tidsdimension inom navigeringskontexten?  

 

I konkreta termer kan relationerna mellan navigering, tid och stöd realiseras genom att verka för 

en sammanhållen stödprocess. Där kan kritiska moment under en anstaltsvistelse, som 

exempelvis omprövning av särskilda villkor och utslussning, från anstalten vara hållpunkter och 

föremål för tidsangivelser som en intagen person under en exit-process kan förhålla sig till. Här 

blir anstaltstiden fasindelad och övergångszoner kan etableras inom ramen för Kriminalvårdens 

verksamhet, där personer får möjlighet att arbeta med sin identitet som gängmedlem utifrån den 

situation som personen befinner sig i. När tiden integreras som en viktig dimension inom 
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navigeringskontexten betonas också vikten av ett processtänkande och ett ansvar att utforma en 

helhetsprocess som är överblickbar. 
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Avslutande diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att bidra med kunskaper om gäng. Något som utmärker denna 

undersökning från tidigare gängstudier är inriktningen på kön och manlighet. Det är först från år 

2013 som könsperspektiv på ett mer fördjupat sätt uppmärksammats vid exit-processer från 

gäng. I undersökningen görs också fördjupade analyser av olika delar av männens process från 

barndomen, inträdet och tillvaron i gängen och inte minst exit-processen, utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv.  

 

Studien visar att frågor som berör männens sätt att förhålla sig till världen och deras manliga 

identitet är ett mycket viktigt område att uppmärksamma. Könsidentiteten är en grundläggande 

del i hur människor är och uppfattar världen, och den genomsyrar alla livsområden. De exit-

processer som studerats innehåller i många fall omformandet av uppfattningar om manlighet och 

de handlingar som är associerade med denna. Avhopp från gäng kan utmana frågor om vem man 

är i olika sammanhang.  

 

Ett stödarbete som tar hänsyn till manlighet under omvandling, skulle därför såväl kunna 

förstärka som stabilisera exit-processen. Kunskaperna om den här typen av genusfrågor är svaga 

och det finns en brist på genomtänkta behandlingsmodeller som tar hänsyn till dessa. De som 

kanske var mest medvetna om genusfrågor var personer som hade egen erfarenhet av kriminalitet 

och hade förkovrat sig för att kunna arbeta som stödpersoner för andra.  

 

Eftersom hårdhet, tuffhet och kapacitet till våldsanvändning länge har varit ett viktigt kapital för 

männen, både innan de anslutit sig till gängen och framförallt i gängsammanhang, har många med 

åren skapat en manlig identitet som undertrycker mer mjuka och omsorgsorienterade delar av 

personligheten. För att kunna skapa konstruktiva sociala relationer bland annat i rollen som 

pappa eller make har just den här typen av manligt ”kärleks- och omsorgskapital” stor betydelse.  

 

För att kunna göra denna relativt omvälvande resa gäller det att:  

1. Komma loss från kontexter där den mer traditionella och våldsorienterade manligheten 

bejakas.  

2. Få stöd i att börja reflektera över sitt eget sätt att vara man.  

3. Få stöd i att utveckla känslorepertoar och handlingsmönster som är kopplade till mjukare 

känslor och omsorgslogiken. 

 

Medvetenheten om frågor som berör kön och maskulinitet borde ökas genom generella 

utbildningssatsningar för personal på alla enheter som arbetar med kriminalitet och gängfrågor. 

Genomtänkta program bör utvecklas, där männen får stöd i att reflektera över sin egen manlighet 

och utveckla sig känslomässigt. För att dessa satsningar ska lyckas så är det viktigt att det övriga 

stödet för männen fungerar och att dessa program pågår under en längre tid. Män som har egen 

erfarenhet av kriminalitet och gäng kan vara viktiga som stödpersoner och mentorer i dessa 

sammanhang. Deras erfarenhet och tidigare namn och rykte skapar både trovärdighet och stärker 

tron på att förändring är möjligt.  

 

För första gången på länge var många av männen utan droger under en längre tid. I någon 

mening skapas här både tidsmässiga förhållanden och personliga förutsättningar, som kunde 

användas för att bejaka männens utträde ur kriminalitet och gängsammanhang bland annat 
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genom utbildningssatsningar, arbetsträning och framförallt genom program där man utvecklar 

diskussionen kring manligheter och deras betydelse för kriminaliteten och livet överhuvudtaget.  

 

Gängtillvaron kan ses som en realiseringsarena för förhoppningar om gemenskap och broderskap 

där man förespeglas att nå framgång genom att visa duglighet. Gänget har haft svårt att infria 

dessa förhoppningar, i synnerhet då det finns krafter som motverkar dessa. I mycket relaterar 

dessa krafter till den konkurrensutsatta situationen som gängen och dess medlemmar tvingas att 

hantera.  

 

Stödarbetet skulle vinna på att använda sig av den interna spänningen i gängen, inte minst för att 

understödja medlemmarnas egna tveksamheter över tillvaron. Detta är enklare att göra med 

personer som börjat uppfatta att gängtillvaron står emot andra intentioner och förhoppningar i 

livet. Svårare blir det om personen ifråga inte alls konfronterat något som denne uppfattar som 

negativt, och kanske är mitt uppe i en process av att skapa sitt namn.  

 

Stödarbetet måste anpassas till individens mottaglighet i förhållande till behoven. Samtidigt bör 

vikten understrykas av att vare sig denna mottaglighet, eller det som relateras som den egna viljan, 

inte kan ses som några avgränsade egenskaper inneboende hos den enskilde individen, utan 

skapas i det sammanhang av olika krafter som omgärdar en individ.  

 

Att stödja en exit-process är att understödja en övergångszon, där nya livsomständigheter och 

identiteter ska kunna växa sig starkare. En sådan övergång kan förstås i termer av det 

spänningsfält som uppstår mellan olika sammanhang, där individen brottas med olika möjligheter 

och hinder för att skapa något nytt. Samtidigt kan det finnas kvarhållande krafter som påverkar 

honom mot en sådan förändring.  

 

Med utgångspunkt från studiens resultat framstår några dimensioner som mer centrala. Samtidigt 

ska det betonas att exit-processerna varierar ifråga om innehåll och struktur. Varje förslag till 

arbetsmodell måste översättas och omformas för att fungera i det individuella fallet. 

Dimensionerna har förts samman i figuren nedan: 

 
Figur 6 Generella dimensioner att beakta i stödjande arbete under exit-processer 
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Här lyfts fem ömsesidigt relaterade dimensioner av stödarbetet fram. Pilarna visar att de olika 

dimensionerna påverkar varandra hela tiden under arbetet. Diskussionen inleds med tillits-

skapande och går sedan till säkerhet, skydd och risker, vilket skulle kunna ses som en möjlig 

fasindelad arbetsprocess. En sådan indelning av arbetet skulle exempelvis kunna fungera för 

personer där det inte finns något aktuellt hot mot dem, eller när de inte själva utgör ett sådant 

mot andra. Om hotbilden är aktuell måste arbetet istället starta i riskbedömning, säkerhet och 

skydd.  

 

I mitten av figuren återfinns tillitsskapande, vilket anger att denna dimension ses som den mest 

centrala, och en sammanhållande kraft för det övriga arbetet. Att skapa tillit kan utgöra 

inledningen på en process, men det är i så fall en inledning utan avslutning. Tilliten påverkas 

starkt av att alla handlingar och möten under arbetet sker parallellt och fortlöpande. Utan tillit är 

det svårt för de andra dimensionerna att växa sig starka.  

 

Rapporten beskriver att de personer som fått betydelse för exit-processen har kunnat nå fram till 

personen på ett annat sätt än vad andra lyckats med. Många av de intervjuade männen hade lågt 

förtroende till myndigheter och ibland även till andra människor. Därför måste man ofta börja 

med att bygga upp en plattform av tillit. En del stödpersoner kunde ha en naturlig legitimitet när 

det gällde att börja diskutera gängtillvaron, men sådana personer tillhörde i allmänhet den egna 

familjen. Svårare kunde det vara för myndigheter, särskilt sådana med en tydlig kontrolluppgift i 

förhållande till den enskilde.  

 

De personer som lyckades med att nå fram till männen, uppfattades som genuint engagerade. De 

har inte varit dömande och haft tydliga ramar vid mötena. De har kunnat visa sitt engagemang 

genom att göra något som den enskilde inte förväntat sig legat i deras yrkesroll. De har lyckats 

med att skapa en professionellt personlig relation där männen uppfattat sig sedda och där hopp 

om ett annat liv har kunnat förmedlas. Vissa verksamheter använder också mer systematiskt 

personer som kan ha en mer naturlig legitimitet, kanske genom egen erfarenhet av gängtillvaron. 

Med utgångspunkt från studiens resultat finns det anledning att vidareutveckla på vilket sätt 

sådana personer skulle kunna integreras på bredare plan.  

 

En möjlig fortsättning på ett stödarbete skulle sedan kunna vara att syna och använda interna 

spänningar. Detta arbete handlar om att lyfta upp vad gänglivet innebär i realiteten, och bland 

annat öppna för en diskussion mellan de förhoppningar som fanns på gänget och dess kapacitet 

att infria dessa. Man kan tänka sig en stegvis process där man istället för att direkt konfrontera 

och utmana individens val och identitet, undersöker och försöker åstadkomma ett utforskande 

möte kring dessa.  

 

Ibland finns ett påtagligt och aktuellt hot mot individens säkerhet, varför åtgärder måste sättas in 

i förhållande till detta. Ibland är hotet ständigt närvarande, och måste beaktas kontinuerligt. 

Modellen inkluderar arbetet med säkerhet, skydd och risker som en viktig dimension. Det gäller 

att göra en helhetsbedömning om hur säkerheten och skyddet kommer att påverkas om individen 

påbörjar en exit-process.  

 

Riskbedömningar görs från retrospektiva data, som exempelvis vilka brott den enskilde begått 

och eventuell gängtillhörighet. Bedömningen ger prognoser och underlag för det framtida 

agerandet. Det kan innebära att individens möjligheter till samhällsintegration kringskärs, 
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exempelvis genom begränsade möjligheter till utslussning från anstalt. Istället för att minska de 

framtida riskerna kan den här typen av riskbedömningar öka dem och försvåra möjligheten till 

samhällsintegration.  

 

En viss form av manlighet fungerar väl inom gängsammanhanget, men ger sämre stöd för 

handling utanför detta. Därför borde förändringar i manlighetens innehåll och uttrycksformer 

vara viktiga att notera också vid bedömningen av risker. Denna information kan samtidigt 

uppfattas vara mindre påtaglig än sådant som dokumenterad brottslighet och gängtillhörighet, 

varför den kan anses mindre tillförlitlig. Samtidigt indikeras i denna rapport att detta slags 

information skulle kunna ge en mer aktuell bild av personen och dennes navigering, och därmed 

en möjlighet till riskbedömningar med större precision, även om sådana kan kräva nya former.  

 

Behovet är stort av att utveckla riskbedömningar. Aktuell kunskap om individens intentioner, 

förändringar och potentiella agerande bör på något sätt kunna integreras i bedömningen av 

insatser och åtgärder. Här gäller det att inkludera mekanismer som driver handling. Framförallt 

verkar detta behov finnas inom anstaltsvården. Den enskildes vilja och motivation till förändring 

är avgörande. Dessa kan inte reduceras till individens inre överväganden. Viljan och motivationen 

skapas i det sociala sammanhanget. 

 

Nästa dimension av arbetet skulle därför handla om att addera multipla förankringspunkter för 

viljan. Det kan vara möjligheten till arbete, praktik, bostad, utsikten till umgänge med sina barn, 

och att kunna få ett lugn i sitt liv. Kärnan för detta ligger i att en exit-process inte främst handlar 

om att berövas något man tidigare hade i sitt liv, utan framförallt att tillföra något nytt. För att 

etablera ett nytt sammanhang och ett annat slags liv, måste nya sammanhang skapas för en dialog 

om sådant som gängtillvaron innebär, där den enskilde själv börjar formulera sig såväl om sådant 

som lockade och sådant som var problematiskt. Stödarbetet kan innefatta att introducera nytt 

material, som ställer individen inför att hantera en ny slags spänning. Det här kan ses som en 

dimension av arbetet. Det kan exempelvis vara att fördjupa frågor kring manlighet, värden i livet 

och hur ens tänkande påverkas av att leva i en värld med mycket kriminalitet.  

 

Denna dimension skulle också kunna gälla att lyfta upp frågor om de mer emotionella delarna av 

identiteten och manligheten som skuld, skam och ånger, vilka alla kan vara tämligen svårhanter-

liga områden för att skapa ett nytt livssammanhang. Barn till gängmedlemmar skulle i en utvidgad 

betydelse exempelvis också kunna ses som brottsoffer. Att närma sig dessa frågor i ett stödarbete 

innebär att aktualisera frågor om skuld, skam och ansvar som annars diskuteras inom den så 

kallade reparativa rättvisan.  

 

I och med att denna dimension av att introducera spänning innebär att fördjupa förändrings-

processen genom sådant som den enskilde själv inte alltid tänkt på, krävs en gedigen kompetens 

hos stödpersonen. Det gäller bland annat att kunna bedöma vad den enskilde klarar av och om en 

förmåga att läsa av det egna samspelet med personen. Alla vill eller måste inte gå igenom samma 

bearbetning, utan det verkar framförallt vara de som själva gått in i ett stödjande arbete, som 

uppfattat det viktigt med denna form av djupare bearbetning.  
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Vägen vidare för att utveckla stöd för exit-processer 

Här presenteras några förslag som skulle kunna vara väsentliga för att vidareutveckla stödet till 

exit-processer från gäng. Till stor del kommer punkterna med anstaltsvården utgöra exempel då 

denna ställs inför de största utmaningarna, samtidigt som denna förfogar över en hel del 

outnyttjad kapacitet. Några av dem är nya, medan andra lyfter fram delar av det som redan pågår.  

 

Exit är en process som förutsätter individens vilja som skapas som en funktion av det sociala 

sammanhanget. Därför är ett helhetstänkande avgörande. Det innebär att såväl individens tankar, 

handlingar och sociala sammanhang inkluderas. Att verkställighetsplaneringen nu ska täcka hela 

strafftiden, oavsett om det sker inom eller utom anstalten, skulle kunna spela en positiv roll för 

ett sådant arbete utifrån ett helhetsperspektiv. Tiden på anstalt kan då ses som en del av en längre 

förändringsprocess, och positiva nätverk och sammanhang skulle vara viktiga att integrera i 

förändringsarbetet.  

 

Att gå från att vara placerad på anstalt till ett liv utanför skapar stora utmaningar, och möjligheten 

till en successiv övergång kan innebära att dessa utmaningar blir något mindre påfrestande. Detta 

borde inte minst gälla personer som avser att lämna gäng. Det finns ett stort behov av att se över 

hur en utslussning ska utformas, vilket bland annat inkluderar riskbedömningssystemet.  

 

Stöd till personer under exit-processen är ofta omfattande och inkluderar ett behov av samverkan 

mellan flera aktörer. Särskilt besvärliga kan övergångarna vara mellan livet på anstalt och i frihet. 

Om boende, sysselsättning och övrigt socialt sammanhang hänger i luften finns många färre 

förankringspunkter som kan ordna livet. Återkommande teamkonferenser skulle kunna vara 

värdefulla för att åstadkomma sådan samverkan. Sådana skulle kunna involvera den enskilde, 

kriminalvård, socialtjänst och frivilliga stödverksamheter, inför anstaltsplacering, i god tid före 

frigivning, och under frivård.  

 

Det finns anledning att ta ställning till om inte en aktör, möjligen frivården, skulle kunna ha en 

mer uttalat samordnande roll för att övergångarna mellan anstalt och frihet. I jämförelse med 

socialtjänsten finns här betydligt högre kompetens inom frågor relaterade till gäng och 

kriminalitet. Det hade varit värdefullt om frivården, som är en nationell aktör, i samverkan med 

andra aktörer, kunde ha resurser exempelvis i form av boende på annan ort. Tillgången till 

bostäder på olika orter är, oavsett vem som bär ansvaret för samordningen, en avgörande punkt 

men det ger också en möjlighet att bygga upp en stödjande struktur kring den enskilde när det 

handlar om flytt till annan ort.  

 

Att etablera tillitsfulla relationer är i många fall nyckeln till vidare arbete. Aktörer involverade i ett 

stödarbete bör inse att de kan spela en roll i förhållande till byggande, bekräftande eller raserande 

av tillit. De har inte bara ansvar för ett enskilt möte utan också hur detta kan generaliseras till 

andra möten och personer. 

 

Att bygga tillit i ett hårt kontrollerat system som fängelset utgör är en svår utmaning. För det 

första är det viktigt att slå vakt om normaliserande inslag i fängelsemiljön, vilka handlar om 

sådana sammanhang som kan undkomma den uppdelning mellan övervakad och övervakare som 

gäller i andra sammanhang. Indikationer finns på att utbildnings- och arbetsinslagen på anstalten 

kan fungera som sådana normaliserande inslag, men även externa stödpersoner kan vara viktiga. 
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Till detta skulle man kunna överväga om tätare samtal mellan kontaktperson och intagen kan 

införas.  

 

Stora avdelningar inom fängelser innebär lätt en antagonistisk uppdelning mellan intagna och 

personal. Det försvårar också arbetet med lokala strukturer och gruppkulturer som kan förstärka 

den initiala problematiken, samt minska säkerheten mellan intagna. Att det är lugnt på en 

avdelning innebär inte att situationen är gynnsam för dem som vill bryta med ett gäng. Det kan 

lika väl vara intern kontroll där sådant som att uttrycka en önskan om ett annat liv kan ses som 

hotfullt och bestraffas. Personalen bör ha kunskaper om hur den lokala anstaltskulturen 

utvecklas, samt kunna agera gentemot det som minskar möjligheten till att individer påbörjar en 

exit-process. Möjligheten för detta agerande torde vara större om avdelningarna är förhållandevis 

små.  

 

Sammanfattningsvis:  

• Varje enhet som kommer i kontakt med dessa män, inte minst inom Kriminalvården, 

behöver genomtänkta strategier och program för att kunna stödja männen i sin 

omformning av de mindre konstruktiva delarna av den manliga identiteten som de bland 

annat utvecklat i gäng och kriminella sammanhang.  

• Stora avdelningar kan motverka relationen mellan de intagna och personalen. Avdelningar 

med högst 20 intagna är att föredra. Att motverka en negativ gruppkultur på 

avdelningarna är en viktig angelägenhet, även om det är relativt lugnt på ytan.  

• Genom en nära personkontakt finns möjlighet att göra mer ingående och dynamiskt 

orienterade riskbedömningar, vilket kunde underlätta att fler personer med 

gänganknytning skulle få möjlighet till utbildning, behandlingsprogram och strukturerad 

utslussning.  

• Det är viktigt med regelmässiga teamkonferenser mellan kriminalvård och socialtjänst och 

eventuella frivilliga stödverksamheter både inför anstaltsplacering och i god tid före 

frigivning, samt under frivård. Det är viktigt att komma från stuprören och utveckla ett 

helhetligt tänkande som tar fasta på männens multipla problematik.  

• Det hade varit värdefullt om frivården, som är en nationell aktör, i samverkan med andra 

aktörer kunde delta i anvisning av lägenheter på olika platser i Sverige. 

• Arbetet och stödet på anstalten ses som en viktig del av en längre förändringsprocess, där 

även andra aktörer har introducerats tidigt och kan ta över huvudansvaret efter tiden på 

anstalten och även efter frivården. 

 

Ett av de viktigaste resultaten i studien är behovet av rekonstruktion av de manligheter som 

männen utvecklat i gäng och kriminella sammanhang. Detta skulle starkt främja deras möjligheter 

att skapa ett mer konstruktivt och samhällstillvänt liv. Därför är det viktigt att varje enhet som 

kommer i kontakt med dessa män, inte minst Kriminalvården, skapar genomtänkta strategier och 

program för att kunna stödja manlighetens förändringsprocess. För denna rekonstruktion behövs 

beredskap att möta såväl individens känslor, tankar, handlingar som sociala och ekonomiska 

sammanhang.   

 

Som denna rapport visar finns stora utmaningar för Kriminalvårdens arbete med gäng när det 

handlar om att organisera stödet för återgången till samhället. Det finns idag såväl ambitioner 

som verkar i denna riktning, som sådant som försvårar arbetet. Även om en välfungerande 

återgång kan leda till en positiv vändning för de aktuella personerna, kan betydelsen inte 
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reduceras till enbart dessa. En vändning kan såväl ha rehabiliterande som förebyggande effekter 

om man väger in konsekvenser för den egna familjen och barnen. För lokalsamhället kan en 

tidigare brottsaktiv person som tar avstånd från kriminalitet lämna positiva efterverkningar på en 

mer övergripande nivå.  

 

För en lyckad återgång är kunskap om de faktorer som skapar stabilitet i individens liv och hur 

dessa kan stärkas, lika viktig som den om vilka risker som kan identifieras och hur de kan 

motverkas. Utslussningen kopplas då samman med ett aktivt inslussningsstöd, och kan ordnas 

under ledstjärnan av återgång. Kriminalvårdens paroll om ”bättre ut” går då inte att tänka utan 

sitt följdled: bättre ut – till vad? 
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