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Sammanfattning 

Gängkriminalitet är ett växande problem. Föreliggande studies syfte är att undersöka den 

sociala samvaron inom kriminella brödraskapsbaserade gäng samt att skapa en förståelse och 

insikt i hur tillhörigheten och gemenskapen både upplevs och påverkar medlemmar. 

Brödraskapsbaserade gäng innebär gäng som har ett stort fokus på gemenskap och tillhörighet 

samt att medlemskapet är långvarigt och har en betydande social påverkan för individen. I det 

aktuella kunskapsläget finns det ett stort fokus på de komplexa processerna att gå med och 

sedan att gå ur ett kriminellt gäng, det saknas ett djupgående fokus på tiden inom och 

anledningar till varför individer väljer att stanna inom gänget. För att besvara studiens syfte 

genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med både aktiva och före detta medlemmar i 

brödraskapsbaserade gäng. Studiens resultat visade att de brödraskapsbaserade gängens 

tillhörighet är något allomfattande för medlemmarna, det är något som sitter djupt rotat och 

inget som försvinner enbart för att en individ går ur gänget. Det framkom även att behörigheten 

i gänget har många olika krav och förutsättningar för att en individ ska kunna ta del av och ha 

en fortsatt gemenskap i gänget samt att sanktioner uppstod om dessa inte uppfylls. 

Respondenternas utsagor skapar en insikt i en sluten grupp som det annars kan finnas 

svårigheter att nå fram till och förstå - vilket gör att studien har en relevans för alla professioner 

som kommer i kontakt med denna grupp av människor.  
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Abstract 

Gang crime is a growing problem. The present study's aim is to examine the social setting of 

criminal brotherhood-based gangs and to create an understanding and insight into how 

affiliation and the community is both perceived by and influence members. Brotherhood-based 

gangs have a strong focus on community, belonging and they have long-lasting memberships 

that have a significant social impact on the individual. There is a focus in previous research on 

the complex processes to join and to leave a criminal gang. The previous research is lacking an 

in-depth focus on the time within and reasons why individuals choose to stay in gangs. To 

answer the aim of the study, six semi-structured interviews were conducted with both active 

and former members of the brotherhood-based gang. The study's results show that a 

membership in a brotherhood-based gang is something extensive for the members, it’s deeply 

rooted within the individuals and isn't something that disappears simply because an individual 

decides to leave the gang. Furthermore, the study's results also showed that the affiliation had 

several demands and conditions for an individual to be able to take part in and have a continued 

membership in the gang and that there were sanctions if the demands and conditions were not 

met. The results create an insight into a group that otherwise may be difficult to reach and 

understand - which makes the study relevant to all professions that will have contact with this 

group of people. 
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Inledning 

Av all brottslighet som sker idag begås en övervägande del av en mycket liten del av 

befolkningen – de livsstilskriminella. Individer som deltar i någon form av organiserad 

brottslighet, såsom kriminella gäng, står dessutom för en oproportionerligt hög andel av alla 

brott. Brott som begås av gängmedlemmar tenderar även att vara grövre och våldsammare än 

de som är begångna av andra kriminella (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2001; Decker & 

Pyrooz, 2010; McGloin, 2018). Gängkriminalitet är något som har fascinerat och intresserat 

forskare under lång tid och det är ett av de mest beforskade ämnena inom kriminologi. 

Gängkriminalitet ses och benämns ofta som ett stort samhällsproblem och ett hot för det 

vardagliga livet: något som behöver bekämpas (Sarnecki, 2014). Gängkriminalitet är ett 

ständigt aktuellt ämne även inom politiken och har de senaste åren blivit alltmer 

uppmärksammat i takt med att gängkriminaliteten i landet ökar. Det finns ett omfattande 

samarbete mellan svenska myndigheter för att gemensamt verka emot och försvåra för gängens 

spridning och kriminella aktiviteter (Brå, 2001; Ekbom, Björkgren, Nygren & Resberg, 2016). 

I slutet av september 2019 hade regeringen en sammankomst kring gängkriminalitet. Där 

diskuterades och lades det fram åtgärder med förhoppningar om att möjliggöra en avveckling 

eller ett avstannande av gängkriminaliteten (Johansson, 2019). Jan Kallberg (2018) menar att 

det svenska samhället inte tar gängkriminalitet på tillräckligt stort allvar. Han menar att 

kärnproblemet med gängkriminalitet är att denna ger medlemmarna både inkomst och status. 

Vidare menar även Kallberg (2018) att det inte går att rehabilitera dem som aldrig har passat 

in i samhället från första början. 

 

Att inte passa in i samhället är något som kan skapa många problem. Det kan skapa känslor av 

hopplöshet och stöta bort dem som inte har en plats. Alla har ett behov av acceptans och att 

känna en mening med sitt liv, vilket gör att många som är avvikande söker sig till eller hamnar 

i subkulturer där de passar in. Gäng har en omfattande gemenskap som för vissa medlemmar 

innebär starkare relationer till gänget än deras egen familj. Gäng kan ses som subkulturer, det 

är en alternativ livsstil och grupperna har specifika beteendemönster och normer som skiljer 

sig från samhället i stort (Decker, Melde & Pyrooz, 2012; Kelly, 2008). Kriminella gängs 

normer och beteende formas utifrån och upprätthålls genom respekten de får genom sina 

handlingar. Ett centralt fokus och outtalat mål som ger individen legitimitet i gänget är att vinna 

respekt, av både andra medlemmar och utomstående. Den legitimitet som respekten ger 

individen är något som dessa individer annars har svårt att uppnå i samhället (Anderson, 1999). 

Att gå med i ett gäng är ingenting som sker över en dag, utan att bli en gängmedlem är en 

anpassningsprocess som ofta börjar i en mycket ung ålder hos individen. Processen sker över 

tid och är något som kommer att påverka så gott som allt i individens levnadssätt och 

framförande (McGloin, 2018; Mitchell, Fahmy, Pyrooz & Decker, 2016).  

 

Att tillhöra ett kriminellt gäng är en omfattade grupprocess som baseras på allianser, att följa 

givna normer och att delta i det kriminella beteendet. Det viktigaste är dock sällan de kriminella 

handlingarna utan är istället det sociala i tillhörigheten. Medlemmarna får ut något från sitt 

medlemskap som de inte får från övriga delar av samhället - där de ofta inte har någon plats 
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utan istället känner sig marginaliserade (Mitchell, et. al., 2016; Sarnecki, 2014). 

Gängmedlemmar tenderar till att hålla en låg profil och inte ha kontakt med samhällets 

organisationer såsom socialtjänst eller polis. Kriminella gäng är slutna organisationer som kan 

vara svåra att förstå eller få insikt kring som utomstående, vilket också försvårar arbete och 

stödinsatser för individer aktiva inom gäng (Mitchell, et. al., 2016). Samhällets arbete kring 

och förmåga att stödja individer som befinner sig i eller försöker lämna gängkriminalitet eller 

andra extremistiska miljöer är bristfälligt (SOU 2010:15). Socialtjänstens arbete med 

kriminella gäng och våldsbejakande extremism ser olika ut i olika kommuner. Det finns bland 

annat sociala insatsgrupper för unga individer som befinner sig i ett kriminellt gäng eller i 

riskzonen för allvarlig brottslighet. Sociala insatsgrupper innebär lokala samverkansgrupper på 

individnivå vilket har visats verksamt för en positiv utveckling av ungdomarnas beteende 

(Socialstyrelsen, 2017b). I en intern kartläggning av socialtjänstens erfarenheter av 

våldsbejakande extremism framkom det att endast två av 52 socialtjänstverksamheter hade haft 

en kontakt med gängkriminalitet (Socialstyrelsen, 2017a). I början av 2020 kom det ett beslut 

från regeringen att stödet till individer som befinner sig i organiserade kriminella miljöer och 

vill lämna ska förbättras både på en nationell och regional nivå. Insatser ska bli mer 

strukturerade och långsiktiga genom en övergripande samverkan mellan Kriminalvården, 

Polisen, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen genom ett nationellt avhopparprogram 

(Johansson, 2020). 

Problemformulering och syfte 

Intresset för gängkriminalitet började vid mitten av 1920-talet och har funnits sedan dess 

(Jankowski, 1991). Intresset ökade vid 1980-tal både inom forskning och i samhället på grund 

av att de kriminella gängen under denna tid expanderade och blev mer synliga. Trots att det 

forskats om gäng i flera årtionden så fanns det fortfarande en stor ovisshet kring 

gängkriminalitet, vilket har bidragit till att det har byggts upp en kollektiv skräck i samhället 

(Mccorkle & Miethe, 2002). Skräcken har byggts upp genom medias bild av gängkriminalitet 

vilket blir problematiskt då media vinklar information dels för att locka läsare och dels för att 

stämma överens med en redan existerande uppfattning (Jankowski, 1991: Cohen, 2002: 

Mccorkle & Miethe, 2002). Det som media förmedlar blir en sanning för samhället (Cohen, 

2002). Utan allsidig information om en grupp människor underlättar detta att spä på den redan 

existerande stereotypen, som överförs till alla delar inom samhället även till dem som jobbar 

med stöd till den gruppen. De gängkriminella blir genom medias förmedling en symbol för det 

som är fel i samhället och det som särskiljer vi och dem (Cohen, 2002).  

 

Individer går inte med i gäng för att de är vad Decker et. al. (2012) kallar “hänsynslösa 

monster”, utan gäng är en social företeelse där medlemmarna ofta har eller får ett kollektivt 

beteende och där gemenskapen betyder otroligt mycket för medlemmarna (Decker, et. al., 

2012). Gängmedlemskapets tre främsta bidragande faktorer till att individer söker sig till dessa 

typer av grupper är respekt, erkännande och tillhörighet. Individen får en identitet och en 

samvaro som många tidigare har saknat (Anderson, 1999; Decker & Pyrooz, 2010; Forkby, 

Kuosmanen & Örnlind, 2019). Gängtillhörigheten bidrar även med stabilitet för medlemmarna, 

något att luta sig tillbaka på. Det finns ingen tvångsrekrytering till gängen utan enskilda 
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individer går med frivilligt för att bli en del av brödraskapet och den djupgående vänskap som 

tros finnas där. För att få tillgång till tillhörigheten krävs det att de som är medlemmar följer 

gängets värden, regler och hierarki (Forkby, et. al., 2019).  

 

Det finns många olika former av gängkonstellationer som alla är utformade på olika sätt. Den 

föreliggande studien kommer att undersöka brödraskapsbaserade gäng. De 

brödraskapsbaserade gängen har en större gemenskap än många andra gängkonstellationer och 

det finns ett omfattande fokus på tillhörigheten bland alla medlemmarna. Medlemmarna är på 

grund av detta i större grad även socialt bundna till varandra, de bygger upp en gemensam 

identitet och den enskilda individen har inte lika stor påverkan som gruppen i sig. 

Brödraskapsbaserade gäng tenderar även att vara exklusiva och tas på ett större allvar med 

längre och mer omfattande medlemskap än mer löst sammansatta eller nystartade gäng. (jfr 

Korsell & Vesterhav, 2012; Ouellet, Bouchard & Charette, 2018; Vesterhav & Korsell, 2016; 

SOU 2010:15). Brödraskapsbaserade gäng valdes ut på grund av dess påverkan på individen 

och hur detta kan försvåra olika former av sociala hjälpinsatser. 

 

Det finns en risk att ensidiga eller felaktiga uppfattningar kring en grupp människor får en 

negativ påverkan av möjliga hjälpinsatser (Decker et. al., 2012). Att känna sig förstådd i en 

hjälpsökande situation är av stor betydelse för relationen mellan den sökande och den 

professionella. Förståelse ökar tilliten och trovärdigheten för den professionella, vilket är 

viktigt för den hjälpsökandes öppenhet till en förändringsprocess och en positiv utveckling 

(Røkenes, 2016). Att öka förståelsen för individer i en subkultur som är missförstådda eller ses 

som hjälplösa kan få en positiv effekt i det praktiska arbetet (jfr Decker, et. al., 2012). 

Gängkriminalitet är ett tvärprofessionellt ämne; där socialt arbete, frivården och polisen är 

några av de professioner som kommer i kontakt med gängen. Bland annat genom 

avhopparverksamhet. För att göra arbetet mer verksamt behöver kunskapsbasen kring 

individerna, motiven bakom och livet inom gängkriminalitet fördjupas (jfr Røkenes, 2016). 

Medlemmar i gäng bygger sin sociala tillvaro på tillit som fås genom intern kunskap och 

prövningar. Om till exempel socialarbetare kommer i kontakt med gängmedlemmar i sitt yrke 

kan det vara fruktbart med en djupgående insikt och förståelse kring livet medlemmen lever 

och befinner sig i för att kunna nå fram till och kunna hjälpa individen på bästa sätt. Det 

nuvarande kunskapsläget har stort fokus på de komplexa processerna att gå med och gå ur ett 

kriminellt gäng och det saknas alltjämt ett fokus på tiden inom och anledningar till varför 

individer väljer att stanna inom gänget (jfr Ang, Huan, Li & Chan, 2018; Craig, Vitaro, Gagnon 

& Tremblay, 2002; Densley, 2012; Forkby, et. al., 2018; Korsell & Vesterhav, 2012; Pyrooz 

& Decker, 2011; SOU 2010:15). Det finns även en viss brist på studier som grundas på 

intervjumaterial, där många studier undersöker statistik och andra officiella data kring gäng 

och gängmedlemmar. De studier som finns som grundas främst på intervjumaterial har 

respondenter som är före detta medlemmar och inte sådana som är aktiva. Föreliggande studie 

kan således ses fylla ut det aktuella kunskapsläget med insikter som i dagsläget saknas eller 

kan ses som bristfälliga. Studiens resultat skulle kunna öka kvaliteten av arbetet kring och 

möjligheten att förstå en sluten grupp som annars kan vara svårt att nå. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka den sociala samvaron inom 

brödraskapsbaserade gäng samt att skapa en förståelse och insikt om hur tillhörigheten i dessa 

gäng upplevs av, och påverkar, medlemmarna. Studiens syfte är vidare att skapa en förståelse 

kring de beslut som fattas för att stanna i, och de svårigheter det innebär att lämna ett gäng. 

Studien syftar till att bidra med kunskap som kan underlätta och öka förutsättningar kring 

verksamt stöd och insatser för olika professioner som kommer i kontakt med individer som är 

eller har varit medlemmar i ett brödraskapsbaserat gäng.  

 

Följande frågeställningar preciserar syftet: 

❏ Hur ser den sociala etableringsprocessen ut för medlemmar i brödraskapsbaserade 

gäng, både med andra medlemmar, utomstående och med individer som är aktiva i 

andra gäng? 

❏ Vilka motiv finns det för att bli medlem, upprätthålla ett medlemskap och för att lämna 

gänget? 

❏ Vilka drivkrafter finns inom den sociala samvaron som bidrar till ett upprätthållande av 

medlemskapet? 

❏ Vilka drivkrafter finns det för att lämna ett brödraskapsbaserat gäng? 

 

Definition av gäng och avgränsning 

Gäng och gängkriminalitet är ett brett ämnesområde, det är en form av organiserad brottslighet 

och finns i otaliga konstellationer och former (Korsell & Vesterhav, 2012). Det finns vissa 

element som bör finnas med i en grupp för att den ska definieras som ett gäng, dessa är: 

❏ Det involverar flera individer. 

❏ Varaktiga i minst 1 år. 

❏ Det ska finnas regler för medlemmarna som skiljer dem från icke-medlemmar. 

❏ Det ska finnas en gruppidentitet, genom till exempel specifik kommunikation, kläder, 

symboler eller färger. 

❏ Gruppen har ett territorium som är “deras”, kan vara ett mindre område eller en hel stad. 

❏ Gruppen ska ägna sig åt illegitima handlingar och kriminalitet som en central 

sysselsättning och att detta inte accepteras i det övriga samhället (Sarnecki, 2014; 

Sokolowski, 2012). 

 

En majoritet av alla kriminella gäng är relationsbaserade (SOU 2010:15). Det finns gäng som 

är en projektorganisation, de skapas för ett visst syfte och har ett huvudmål som till exempel 

att sköta droghandeln i en viss stad. Dessa typer av grupper är ofta affärsmässiga och har inte 

någon stark intern sammanhållning (Korsell & Vesterhav, 2012). Det finns även 

relationsbaserade kriminella gäng som är lösare sammansatta, och detta kan till exempel vara 

förortsgäng eller släktbaserade gäng. De har en stark sammanhållning, men saknar ofta tydlig 

struktur och styrning. Det finns även brödraskapsbaserade gäng, som till exempel Hells 

Angels och Bandidos. De har en hierarkisk uppbyggnad och stark sammanhållning, där 
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tillhörigheten är det centrala. Dessa anser sig stå utanför samhällets alla regler och normer. 

Inom den här typen av gäng används gemensamma symboler såsom kläder, märken och färger, 

vilket gör gruppen synlig även för icke medlemmar (Korsell & Vesterhav, 2012; SOU 

2010:15). 

 

Föreliggande studie kommer att fokusera på brödraskapsbaserade gäng då dessa har en större 

gemenskap och en längre existens vilket medför en djupare och mer omfattande inverkan på 

medlemmarna. Ett medlemskap är långvarigt och exklusivt i dessa typer av gäng och 

medlemmarna är i högre grad socialt bundna till varandra än i lösare sammansatta 

gängkonstellationer (jfr Korsell & Vesterhav, 2012; Ouellet, et. al., 2018; Vesterhav & Korsell, 

2016; SOU 2010:15). Brödraskapsbaserade gäng valdes ut på grund av dess påverkan på 

individen och hur detta kan försvåra olika former av sociala hjälpinsatser. Ett medvetet val har 

gjorts att inte beröra eller väga in gäng som är icke kriminella i studien då dessa inte har lika 

omfattande social och praktisk påverkan på individens liv. Icke kriminella gäng kräver inte lika 

mycket från medlemmarna, medlemmarna kan i större grad ha andra viktiga relationer och 

roller såsom en yrkesroll som gör att gänget inte prioriteras högst. När gängets medlemskap 

inte påverkar individen i samma grad minskar även behovet av olika professioners medverkan 

och inverkan på de enskilda individernas liv vilket är en del studiens syfte (Vesterhav & 

Korsell, 2016). 

Aktuellt kunskapsläge 

Under följande avsnitt presenteras en redovisning av det aktuella kunskapsläget kring 

gängkriminalitet. Detta för att kunna skapa en fördjupad förståelse kring olika aspekter samt 

att sammanfatta kunskapsfältet för att sätta föreliggande studies syfte och behov i kontrast till 

existerande litteratur och studier. Det aktuella kunskapsläget delades upp i tre teman 1) 

Processen till ett medlemskap, 2) Medlemskapet i ett kriminellt gäng och 3) Processen ut ur ett 

medlemskap. Den tidigare forskningen som presenteras i föreliggande avsnitt kommer sedan 

att användas för att möjliggöra en fördjupad förståelse och diskussion kring studien resultat, 

analys och slutsatser.  

Processen till ett medlemskap   

Riskfaktorer  

Riskfaktorer för gängkriminalitet kan vara lätt att urskilja på en gruppnivå men betydligt 

svårare att se på en individnivå (SOU 2010:15). Fem centrala riskfaktorer på gruppnivå, är 

individens uppväxt, den socioekonomiska bakgrunden, föräldrarnas närhet, etnicitet samt 

skolgången (Andersson, 2001; Decker et. al., 2012; Forkby, et. al. 2019). Dessa riskfaktorer är 

dock inte definitiva indikationer på att någon kommer att utveckla ett visst beteende, och för 

ungdomar är det bland annat ett fullt naturligt beteende att gå med i och skapa olika sorters 

grupper. Det är av vikt att inte glömma bort detta och överanalysera individers beteende då det 

kan vara en helt naturlig mognadsprocess de genomgår (Sigler, 1995; SOU 2010:15). Både 

Forkby, et. al. (2019), som har gjort en omfattande intervjustudie med före detta medlemmar i 

kriminella gäng i Sverige, och Andersson (2001), som har gjort både en nationell och 
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internationell forskningsöversikt, kom fram till att den största riskfaktorn för ett 

gängmedlemskap är ett tidigt kriminellt beteende. Decker, et. al. (2012) och Alleyne och Wood 

(2014) lyfter dock fram att det inte finns en, eller flera riskfaktorer tillsammans, vars mening 

har en direkt koppling till gängkriminalitet eller ett kriminellt beteende. De val som individer 

gör påverkas av flera olika faktorer. Faktorer som påverkar till ett gängmedlemskap kan skilja 

sig åt mellan olika människor. Det finns indikationer på att individer som är aktiva inom gäng 

ofta kommer från trasiga familjeförhållanden där ofta missbruk eller kriminalitet finns 

närvarande i individens närhet från en tidig ålder. Detta är en riskfaktor som gör att individen 

söker sig från familjen och söker alternativa lösningar för tillvaron. Riskfaktorerna kan leda till 

att individen känner sig ensam och missförstådda vilket är något som ett gängmedlemskap kan 

motverka genom tillhörigheten (Andersson, 2001; Forkby et. al., 2019). Ang et. al. (2018) 

menar att föräldrar och hur de uppfostrat ungdomen inte spelar någon avgörande roll, utan att 

det är ungdomens umgängeskrets som spelar in vid hens beslut att börja associera sig till eller 

gå med i ett kriminellt gäng. Forkby et. al. (2019) lyfter att en ofullständig skolgång är vanligt 

för individer som har varit eller är gängmedlemmar. Skolan formar individen och grundar där 

de förväntningar som finns på livet. Gängmedlemmar har ofta haft en svag anknytning till och 

få positiva upplevelser av skolan. Detta kan skapa osäkerhet hos individerna och därmed bli en 

bidragande faktor till varför de söker sig till andra miljöer där de lättare känner sig accepterade 

(Forkby, et. al., 2019). Faktorer som uppväxtområde, etnicitet och individens socioekonomiska 

bakgrund kan bidra till att individen anses som avvikande eller annorlunda från samhället. Att 

ses som avvikande av samhället kan även överföras och påverka individens självbild och att 

hen således också ser sig själv som avvikande. Genom att vara avvikande minskar individens 

möjligheter att avancera och ta sig upp i samhället, genom till exempel att inte kunna få ett 

välbetalt jobb. Att inte kunna avancera i samhället kan ses som riskfaktorer för gängkriminalitet 

(Andersson, 2001; Forkby, et. al., 2019)  

Det finns forskning som menar att riskfaktorer till gängkriminalitet är kopplade till individens 

genetik och mentala utveckling (Andersson, 2001; Craig, et. al. 2002; Forkby, et. al., 2019). 

Det finns många olika former av avvikande beteende som kan ha sin grund i individens genetik. 

En övervägande del av gängkriminella uppvisar bland annat tidigt utåtagerande beteende. 

Aggressionsproblem är en gemensam nämnare för många medlemmar. Dessa beteenden kan 

enligt vissa forskare vara genetiska, men andra menar att det inom gängen ses som positiva 

egenskaper och ett sådant beteende blir förstärkt av andra medlemmar (Craig, et. al., 2002; 

Forkby, et. al., 2019). Trots att vissa egenskaper och mentala förmågor som ofta uppvisas av 

gängmedlemmar av vissa härleds till individens genetiska anlag är det av vikt att också vara 

införstådd med att ingen föds till vare sig till brottsling eller gängkriminell utan att det är något 

som utvecklas senare i livet (Andersson, 2001). Ytterligare två riskfaktorer som av vissa 

härleds bland annat från genetiska anlag är låg självkontroll och droganvändning som även är 

riskfaktorer för djupare involvering i gängets aktiviteter, inte bara för själva medlemskapet 

(Mitchell, et. al., 2016; SOU 2010:15). Om individen tidigt uppvisar emotionella svårigheter, 

såsom svårighet att känna tillit, trygghet och empati, är detta också en riskfaktor (Andersson, 

2001). Andersson (2001) menar även att om flera riskfaktorer uppvisas hos samma individ så 

har dessa således en kumulativ effekt. Fler riskfaktorer tillsammans ökar sannolikheten för att 

en individ utvecklar ett kriminellt beteende och eller ett gängmedlemskap drastiskt. 
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Vägen in i ett gäng 

Social exklusion ses som en av de största bidragande faktorerna till varför individer söker sig 

till kriminella gäng. Bristen på möjligheter i samhället bidrar till att de inte upplever att de har 

några chanser till ett värdigt liv inom samhällets ramar utan söker istället efter alternativa 

lösningar (Barker, 2005; Forkby et. al., 2019). Ytterligare en bidragande faktor till varför 

individer söker sig till kriminella gäng är frustration över samhället, som för vissa byggts upp 

via social exklusion. Frustration kan också byggas upp av individer då de anser att samhället 

och livet är orättvist då de jämför sig med andra. Individerna passar inte in i samhället men får 

genom gängtillhörighet en plats där de passar in, känner sig välkomna och behövda. I gänget 

upplever de sig inte längre avvikande (Forkby et. al., 2019; Miller, 2008). Om en individ 

upplever sig inkluderad och “vanlig” eller exkluderad och avvikande påverkar det en individs 

identitetsutveckling. Inom gänget har individerna en möjlighet att känna sig inkluderade i ett 

större sammanhang istället för att känna utanförskap (Barker, 2008; Forkby et. al., 2019; 

Miller, 2008). Forkby, et. al. (2019) menar att det finns flera underliggande anledningar till att 

individer söker sig till gäng vilket bör tas hänsyn till när processen in till ett gäng diskuteras.  

Vägen in till ett medlemskap i ett gäng är en komplex process (Pyrooz, 2013). Det finns många 

olika faktorer som påverkar vad som sker i en individs liv och hur individen kommer i kontakt 

med ett gäng men det finns ingen tvångsrekrytering och valet är alltid frivilligt (Pyrooz, 2013; 

Ang, et. al., 2018). Pyrooz (2013) menar att valet att gå med i ett gäng görs när individen har 

många olika val. Ang et. al. (2018) anser att individerna till viss del har andra möjliga val, men 

att en stor del av dem som går med i kriminella gäng inte upplever dessa andra val vare sig som 

rimliga eller en möjlighet. Processen för ett medlemskap är ofta något som startar under 

ungdomsåren där förutsättningar, som attityder och beteende, grundas som senare möjliggör 

ett medlemskap (Barker, 2005; Mallion & Wood, 2018;). Att gå med i ett gäng innebär en 

omfattande emotionell process. För många ungdomar handlar det om att de söker efter en 

tillhörighet och en identitet, och testar sig fram för vad som passar dem. De finner då gängen 

som en möjlig lösning (Mallion & Wood, 2018; Pyrooz, 2013). Att bli en gängmedlem är 

vanligtvis en lång process, speciellt inom brödraskapsbaserade gäng (Forkby et. al., 2019; 

Pyrooz, 2013; Vesterhav & Korsell, 2016).   

Vad varje individ får ut av ett medlemskap är individuellt men det finns vissa generella 

antaganden om medlemskapets vinst. En bidragande faktor för många är att de har svårt att få 

ett jobb eller att de av olika anledningar behöver tjäna mer pengar. De som går med i gäng får 

en möjlighet att göra karriär, de kan bli befordrade och få löneförhöjningar inom gänget 

(Barker, 2005; Miller, 2008; Pyrooz, 2013). Många gängmedlemmar är dömda flera gånger 

och har ofta suttit i fängelse. I fängelset blir också många individer introducerade till olika gäng 

och vid frigivning från fängelset blir gängmedlemskap ett attraktivt alternativ då möjligheterna 

i samhället minskar ytterligare efter ett fängelsestraff (Forkby, et. al., 2019). Det finns även de 

som går med i gäng för att de behöver skydd eller ökad säkerhet bland annat från andra gäng 

eller polisen (Barker, 2005; Decker et. al., 2012). Det kan även vara tilltalande för individer att 

gå med i gäng för att de blir “någon” i en grupp, de får en tillhörighet. De vill att andra ska se 

på dem och uppfatta dem på ett annat sätt än vad som gjorts tidigare. De vill inte ses som 
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“nollor”, utan de vill vara någon som andra respekterar. Respekt och erkännande är de två mest 

centrala vinsterna som ett gängmedlemskap bidrar med (Decker, et. al., 2012; Forkby, et. al., 

2019).  

Rekrytering är en central del inom kriminella gäng och viktig för deras vidmakthållande och 

överlevnad. Det saknas aldrig individer som vill bli medlemmar. Det kan dock uppstå ett 

problem vid rekrytering. Gängens fortlevnad bygger på tillit och tillhörighet vilket kan vara 

svårt att överföra till nya medlemmar. Alla medlemmar måste vara lojala, pålitliga och vara 

kriminella eller ha en benägenhet för kriminalitet. Dessa egenskaper kan vara svåra att avgöra 

om presumtiva medlemmar har eller inte. För nya medlemmar blir det en process som handlar 

om anpassning och acceptans. Inom brödraskapsbaserade gäng har de nya medlemmarna en 

lång prövotid där de måste bevisa sig själva för högre uppsatta i gänghierarkin och förtjäna sin 

plats i gänget (Densley, 2012; Mitchell, et. al., 2017; Vesterhav & Korsell, 2016). Rekrytering 

sker ofta genom rekommendationer, där individen som vill bli medlem redan känner en eller 

flera inom gänget vilket ökar förutsättningar för att gå från utomstående till inkluderad. 

Individer rekryteras även genom att de sedan tidigare är medlemmar i mer löst sammansatta 

gäng eller konstellationer där de skapat ett rykte om sig själva som tilltalar mer organiserade 

gäng. Det kan till exempel vara att de är bra på att slåss eller visat sig vara tillförlitliga. Det 

händer även att mindre organiserade gäng umgås med eller hjälper mer organiserade gäng och 

att medlemmar då introduceras för varandra och att detta utgör en framtida rekryteringsbas 

(Forkby, et. al., 2019; Vesterhav & Korsell, 2016; SOU 2010:15). Craig, et. al. (2002) och 

Korsell och Vesterhav (2012) menar att rekrytering och inträde till gäng kan ske på många 

olika sätt men att det allt som oftast är grundat i någon form av social gemenskap. Individens 

umgängeskrets har en stor påverkan om en individ går med i eller börjar associera sig med gäng 

enligt Allyene och Wood (2014) och Ang, et. al. (2018) som båda har genomfört kvantitativa 

självskattningsstudier. De kom fram till att ungdomar påverkas mycket av vad deras omgivning 

gör och vilka de ser upp till. Ungdomar begår nästan aldrig brott ensamma utan det sker 

tillsammans med en eller flera vänner, det blir en gruppaktivitet som sedan kan leda till 

associationer med gäng.    

Medlemskapet i ett kriminellt gäng 

Vem finns inne i gänget? 

Det finns vissa gemensamma drag hos medlemmar i kriminella gäng. Alla gängmedlemmar är 

i grunden enskilda individer vilket gör att deras egenskaper och personlighet kan variera stort 

samtidigt som det finns många aspekter som är liknande hos en majoritet av medlemmarna. 

Den största likheten är att majoriteten av medlemmarna, uppemot 90 %, är män (Barker, 2005; 

Forkby, et. al., 2019; Mitchell, et. al., 2016; Pyrooz, 2013; SOU 2010:15). Enligt Pyrooz (2013) 

som har undersökt nio års nationell statistik i USA kan det ses en betydligt högre förekomst av 

individer med annan etnicitet eller kultur. Detta stärks även av SOU 2010:15 vilket är en 

rapport utgiven från brottsförebyggande rådet som grundar sig i en forskningsöversikt i det 

aktuella ämnet med ett fokus på svenska förhållanden. Anderson (1999) och Mitchell, et. al. 

(2016) menar att något gemensamt som finns bland medlemmar inom kriminella gäng är att de 
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generellt har samma eller liknande inställningar och beteenden. Detta är något som introduceras 

när individen är ung och börjar associera sig med gäng som hen behöver anpassa sig till för att 

få vara en del av gemenskapen. Ju mer involverad en individ är i gängkulturen desto mindre 

chans är det att hen kommer att avvika från gruppens gemensamma beteenden och synsätt 

(Anderson, 1999; Mitchell, et. al., 2016). Många medlemmar har aldrig haft ett vanligt avlönat 

arbete utanför gänget, eller en stabil inkomst. Gänget är det som för många medlemmar skapar 

och bidrar till stabilitet i livet (Barker, 2005).  

Kriminalitet inom gäng 

Gängmedlemmar har generellt ett omfattande kriminellt beteende (Craig, 2002; Mitchell, et. 

al., 2017). De allra flesta gängmedlemmar hade ett kriminellt beteende redan innan de blev 

medlemmar, men att kriminaliteten eskalerade både i frekvens och allvarsgrad i samband med 

att de blev medlemmar i gäng (Alleyne & Woods, 2014). Kriminella handlingar utförs sällan 

av samtliga eller en majoritet av medlemmarna tillsammans utan sker av en eller några få 

medlemmar och även av utomstående individer (Korsell & Vesterhav, 2012). När en medlem 

begår en kriminell handling görs detta vanligtvis för att driva in pengar på olika sätt. Pengarna 

går dock sällan till den enskilda individen direkt utan majoriteten av vinsten kommer att gå till 

gänget som sedan fördelar vinsten bland olika medlemmar eller aktörer (Sokolowski, 2008). 

Gängkriminaliteten uppskattats vara mindre än 1 % av den totala befolkningen, men trots detta 

står dem för en oproportionerligt stor procent av brotten i samhället. Gängkriminella beräknas 

stå för ungefär 20 % av alla mord och dråp i Sverige (Shap, 2014). Wong, Tho, Hung och Ang 

(2013) kom även fram till att det i Singapore är dubbelt så troligt att en individ som är medlem 

i ett kriminellt gäng har flera domar i sitt brottsregister än en individ i övriga populationen. 

Densley (2012) menar att det mellan medlemmar kan ses byggas upp en tillit genom de 

kriminella handlingar som sker inom gänget. Medlemmarna har intim kunskap om varandra 

och deras genomförda brott vilket gör att det blir en ömsesidig ”tillit” då om en läcker kunskap 

kan den drabbade göra det samma tillbaka, medlemmarna blir beroende av varandras tystnad 

(Densley, 2012). Kriminella handlingar blir inom gäng en del av grupprocessen, det legitimerar 

medlemmarna och ger dem i många fall en tillgång till och behörighet i tillhörigheten (Wong, 

et. al., 2013). 

Den kriminella karriären inom ett gäng är sällan en accelererande uppgång från första dagen 

tills det att individen går ur gänget. Frekvensen och allvarsgraden av kriminaliteten går i vågor 

och beror dels på individen själv men även på gänget och behovet för att till exempel få in mer 

pengar (Kazemian, 2008). Individens moral är något som påverkas av allt som sker i deras liv, 

inte minst av att tillhöra ett gäng. Tillhörigheten i gäng och påverkan kriminella handlingar har 

för individen är något som ständigt förändras och påverkas av olika faktorer (Anderson, 1999; 

Mallion & Wood, 2018; Mitchell, et. al., 2016). Även samhället i stort påverkar 

gruppmedlemmen och dennes utvecklingsprocess som gängmedlem. Media har en tendens att 

beskriva gäng och gängmedlemmar som något de inte är, till exempel hänsynslösa monster 

(Decker, et. al., 2012). Gäng kan dock få en fördel genom att vara kända i media, detta ökar 

respekten för gänget och ökar rädslan för vad de sägs vara kapabla till. Medias missvisande 

bild kan därför användas för att underlätta kriminella handlingar inom gängen, rädslan som 
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skapas kring dem används som något positivt (Korsell & Västerhav, 2012). Det är vanligt att 

gängmedlemmar har tillgång till skjutvapen, detta bland annat för att lättare kunna försvara sig 

mot andra gäng och för att kunna genomföra vissa brott (Vesterhav & Korsell, 2016). Några 

av de vanligaste brotten som sker inom ramen för gängkriminalitet är stöld, häleri, smuggling, 

misshandel och utpressning (Korsell & Vesterhav, 2012). Dessa görs oftast i syfte att driva in 

pengar till gänget, bland annat genom att individer utanför gänget beställer och betalar för att 

gänget ska utföra handlingarna (Forkby, et. al., 2019; Vesterhav & Korsell, 2016). Kriminalitet 

är ett givet fenomen bland gängkriminella och vinsterna som utvinns genom de kriminella 

handlingarna står ofta för en majoritet av medlemmarnas inkomst. De kriminella handlingarna 

normaliseras även inom gänget, de ses inte som ett avvikande eller felaktigt beteende inom 

gänget utan något normalt och nödvändigt (Forkby, et. al., 2019). 

Förekomsten av våld inom kriminella gäng 

Våld är en ständigt närvarande aspekt av gängkriminalitet. Våldet relaterar till gängets 

värderingar och behov, och det ses inte som en avvikande handling utan snarare något som 

stärker sammanhållningen och för medlemmarna samman (Shap, 2014). Våld kan ses som 

nödvändigt både för enskilda individers respekt men även för gängets anseende och rykte i 

stort. Vissa uppgifter som finns inom gängen kräver även våld som till exempel att driva in 

pengar, försvara det egna gänget eller territoriet. Våld används även som ett sätt att hantera 

interna konflikter där det är viktigt att inte bli överkörd av andra medlemmar. Våld blir på så 

sätt en enkel utväg för medlemmarna (Beare & Hogg, 2013; Decker, et. al., 2012; Shap, 2014). 

Våldskapitalet gänget innehar är ett tecken på om de är kraftfulla eller ej, det är ett måste för 

gängets uppbyggnad och överlevnad (Forkby, et. al., 2019). Våldet som medlemmarna utövar 

gör att de själva kan känna sig dugliga och behövda (Barker, 2005; Forkby, et. al., 2019). 

Individer som är medlemmar i ett kriminellt gäng har en kortare förmodad livslängd, de har en 

betydligt större risk att utsättas för grova våldshandlingar och det finns en markant större risk 

för dem att hamna i fängelse än vad icke gängmedlemmar har (Densley, 2012). Våld är inte det 

enda som ett kriminellt gäng bygger på. Det är centralt men förekomsten av det beror också på 

samhället som gänget existerar i, tidsandan och andra miljöfaktorer (Decker, et. al., 2012). I 

jämförelse mellan medlemmar i kriminella gäng och individer som inte är med i ett kriminellt 

gäng är det nästan tre gånger så många gängkriminella som använder sig frekvent av 

våldshandlingar (Wong, et. al., 2013). Specifikt när nya grupperingar uppkommer eller ett gäng 

försöker vinna ett större område ökar en användning av överdrivet våld (Korsell & Vesterhav, 

2012). Våldshandlingar som används behöver inte ha en specifik avsikt utan det finns även 

våld som används som tidsfördriv eller för att individerna tycker det är kul. Våldet som används 

kan både ske öppet och i det dolda. Ju mer organiserat och väletablerat gänget är desto mindre 

öppet våld förekommer (Forkby, et. al., 2019). Gängmedlemmar har högre nivåer av kriminellt 

beteende vilket delvis kan bygga på att våldet inom gängen har blivit normaliserat (Mitchell, 

et. al., 2017). Våld är dock inte den enda verktyget för gängmedlemmar utan det sker mycket 

medling mellan olika parter för att undvika konflikter samt när ett gäng har ett upprättat rykte 

så behövs inte alltid våld användas utan det räcker med hot om våldet (Forkby, et. al., 2019). 
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Manlighet som uttryck inom ett kriminellt gäng 

Deltagandet i gäng är ett manligt fenomen och maskuliniteten är en central faktor både vad 

gäller medlemskapet och handlingar inom gänget. Behovet av att hävda sin maskulinitet ses 

komma ifrån att många av medlemmarna har upplevt sig som avvikande och marginaliserade i 

och av samhället (Barker, 2005). Mannen har i de flesta samhällen en traditionell roll av att 

vara en försörjare och beskyddare för sin familj. Möjligheten till detta tas bort eller förminskas 

drastiskt när en individ marginaliseras, dess möjligheter till ett värdigt eller välbetalt jobb 

minskar och många statussymboler försvinner (Forkby, et. al., 2019). Männen vänder sig till 

våld, kriminalitet och gängsammanhang för att undvika en underordnad manlig position (Shap, 

2014). Barker (2005) menar att attityden till kvinnor och kvinnlighet tenderar att vara 

nedlåtande och avvisande. Manligheten ökar genom att ha många lösa förhållanden och flera 

sexuella partners. Forkby et. al. (2019) lyfter fram att manlighet för många innebär att inte visa 

ånger, obestämdhet eller feghet inför handlingar de behöver utföra både inom och utanför 

gänget. Vidare menar även Barker (2005) och Forkby et. al. (2019) att våldsanvändningen 

möjliggör att tjäna stora summor pengar. Detta kan för medlemmarna medföra ökad respekt 

och således en ökad maskulin framtoning inte bara inom gänget utan även i övriga samhället. 

Medlemmar jämför sig ofta med män i övriga samhället och ser dem som inte modiga eller 

starka nog. I jämförelse med männen i gängen ses de utanför som mindre värda och fega på 

grund av att de inte håller sig inom samhällets ramar (Barker, 2005; Forkby, et. al., 2019). Den 

hierarkiska ordningen som finns inom gäng är ytterligare en aspekt som kan kopplas till 

maskulinitet enligt Forkby et. al. (2019). Genom att komma längre upp i den hierarkiska 

ordningen kan individerna hävda sin manlighet mer. De som är högt uppsatta har hävdat sin 

maskulinitet till en så pass hög grad att de inte behöver oroa sig i samma utsträckning som de 

som finns under dem (Forkby, et. al., 2019). 

Betydelsen av droger  

Kriminella gäng och illegala droger är starkt sammankopplade. Dels är droganvändningen 

bland medlemmar stor men det sker även drogförsäljning och smuggling vilket i många fall är 

en av de största inkomsterna för gängen (Beare & Hogg, 2013; Forkby, et. al., 2019; Herman, 

2008). Drogerna blir en central del av gängets existens och sammanhållning. Det blir enligt 

Forkby et. al. (2019) och Herman (2008) en balans för medlemmarna mellan användning och 

försäljning. För gängets rykte kan droger också spela en stor roll. Försäljningen är ofta 

områdesbaserat och i vissa områden står gäng för 90 % av försäljningen. Det blir en 

statussymbol, att de har makten att ha försäljning och att andra människor vet vart de ska vända 

sig för att köpa droger. Ytterligare en aspekt av status och droger är när gängen anordnar fest, 

individer som kommer dit vet och förväntar sig att gänget kommer att tillgodose de behov som 

finns av droger och alkohol. Fester blir även något som höjer den interna sammanhållningen 

genom att medlemmarna har en möjlighet att stärka relationer och att bygga upp deras nätverk 

(Forkby, et. al., 2019; Herman, 2008; SOU 2010:15). Droger används utöver att vara ett 

tillbehör på fester, även som självmedicin och potenshöjare, dels sexuellt men även för att 

individen ska kunna prestera bättre i våldssammanhang. Droger normaliseras enligt Forkby et. 

al. (2019) inom gäng vilket markant ökar risken för att individer ska utveckla ett missbruk. 
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Tillhörigheten inom kriminella gäng - att vara någon i relation till någon annan 

Inom kriminella gäng är solidariteten och tillhörigheten de mest centrala drivkrafterna. 

Grupprocessen är det som bygger upp samhörigheten och är något som medlemmarna omöjligt 

kan undvika. Medlemskapet i ett gäng är oerhört viktigt för den enskilda individen då detta ger 

dem mening och de blir betydelsefulla för något större än de själva. Gänget blir ett 

supportsystem för individen (Ouellet, et. al., 2018; Forkby, et. al., 2019). Att tillhöra ett 

kriminellt gäng är någonting omfattande för individen, något den kvalificerar sig till, och det 

är inte bara något hen är på fritiden eller helgerna, utan det är något som påverkar allt (Beare 

& Hogg, 2013; Forkby, et. al., 2019). Inom kriminella gäng finns det ett starkt “vi och dem”-

tänk, både gentemot andra gäng och mot samhället i stort. Skillnaden mellan och exkluderingen 

av andra gäng leder även till att det egna gänget blir allt mera exklusivt (Decker, et. al., 2012; 

Mitchell, et. al., 2016; Ouellet, et. al., 2018). I mer organiserade kriminella gäng, såsom 

brödraskapsbaserade, förstärks tillhörigheten genom gemensamma symboler, det kan vara allt 

från ett visst märke på kläder, specifika gester, färger, smycken eller tatueringar. De 

gemensamma symbolerna förstärker gruppidentiteten och för medlemmarna innebär det ofta 

en stor heder och stolthet att få bära eller använda sig av gängets symboler (Booth, 2008; 

Castanon, 2008; Garot, 2008; Mitchell, et. al., 2016). En stark sammanhållning är inte bara till 

för tillhörigheten utan en nödvändighet för att hålla viktig information inom gruppen från att 

spridas till obehöriga. Det som sker inom gänget ska inte obehöriga få ta del av. Inom gänget 

får medlemmarna en gemensam identitet. De socialiseras in i en stark gemenskap där 

individernas enskilda attribut bygger upp en gemensam betydelse för gruppens helhet 

(Mitchell, et. al., 2016; Sokolowski, 2008). Genom den starka sammanhållningen överförs 

gruppens skrämselkapital och rykte till de enskilda medlemmarna, lika så som de enskilda 

medlemmarnas rykte och handlingar reflekterar hur utomståendes ser på gänget (Densley, 

2012; Korsell & Vesterhav, 2012; Vesterhav & Korsell, 2016). 

Gäng bygger på tillhörighet och en gemensam gruppidentitet vilket bidrar till att 

medlemmarnas egna intressen och åsikter sätts åt sidan för att prioritera det som passar in i 

gemenskapen (Beare & Hogg, 2013). Om individens individuella tankar och behov krockar 

med gruppens så kan detta leda till konflikter både mellan specifika medlemmar och med 

gänget i stort. Det sker mycket internt våld inom gängen och detta beror delvis på konflikter 

som uppstår. Våldet används som makt och även om det finns en stark tillhörighet så utesluter 

det inte att medlemmarna kan bli oense (Beare & Hogg, 2013; Vesterhav & Korsell, 2016). 

Tillit är även en grund för konflikter vilket snabbt kan påverka tillhörigheten. Om en eller flera 

medlemmars tillit ifrågasätts skapar detta en oro inom gänget, speciellt om medlemmarna är 

högt uppsatta i gängets hierarki (Forkby, et. al., 2019; Mitchell, et. al., 2016). Respekt, heder, 

tillhörighet och makt är vad som får medlemmarna att sköta sig, att de följer regler och blir 

involverade. Det är inte bara formella regler utan även sociala, hur medlemmarna förväntas 

bete sig och hur de rör sig uppåt i hierarkin (Anderson, 1999; Mitchell, et. al., 2016). För att få 

tillgång till samhörigheten och solidariteten krävs det att individen inte bara har ett intresse och 

uppvisar en handlingskraft utan det krävs och förväntas också att hen passar in i gruppen. Hur 
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naturligt det är att passa in i gruppen skiljer sig åt mellan medlemmarna men är något som 

behövs för att kunna få tillgång till tillhörigheten. Detta är inget som nödvändigtvis sker 

medvetet utan det sker under processen att komma in i gänget (Barker, 2005; Garot, 2008).  

Processen ut ur ett medlemskap 

Ett gängmedlemskap är inte ett livslångt val. De flesta lämnar gänget efter 4–5 års medlemskap 

(Pyrooz, 2013). Vägen ut ur ett gäng är en process som kan se väldigt olika ut. Gemensamt för 

processen är att den alltid innebär en stor förändring för individen och att det generellt sett inte 

är ett lätt beslut (Barker, 2005; Forkby, et. al., 2019; SOU 2010:15). Det är en lång process för 

att ta sig in i gemenskapen med många olika test och prövningar för individen vilket leder till 

att gänget blir en av de mest centrala och stabila faktorerna i dennes liv, vilket är svårt att lämna 

och blir en lång process för många (Mitchell, et. al., 2017). Ouellet, et. al. (2018) som har gjort 

en longitudinell studie med nio års statligt insamlade data från delstaten Arizona i USA och 

Barker (2005) som har sammanställt tio år av fältarbete med unga män i utsatta situationer har 

båda kommit fram till att det skapas en stor osäkerhet hos individer när de lämnar allt de känner 

till och vad som fyller deras vardag. Ju starkare sammanhållning gänget har desto svårare är 

det för individer att lämna, då det skapas en osäkerhet för individen att lämna (Barker, 2005; 

Ouellet, et. al., 2018). Tankar och beslut om att lämna ett gäng handlar ofta om en 

mognadsprocess för individen och vilka drivkrafter hen har, drivkrafter att stanna eller 

drivkrafter att lämna. Drivkrafter kan uppstå från en större händelse i individens liv, såsom att 

hen blir förälder eller att hen sitter av ett längre fängelsestraff, det blir en vändpunkt (Decker 

& Pyrooz, 2011; Forkby, et. al., 2019; SOU 2010:15). Mognadsprocessen kan grundas i att 

individen inte orkar med vare sig den fysiska och psykiska påfrestningen som ett 

gängmedlemskap innebär. Det som en gång lockade till ett medlemskap förändras till 

motivation att lämna (Forkby, et. al., 2019; SOU 2010:15). 

Att lämna ett gäng kan få negativa och skadliga effekter för individen. Risken för negativa 

konsekvenser blir större ju längre en individ har varit medlem (Decker, et. al., 2012). En vanligt 

förekommande negativ konsekvens är att individen behöver betala en hög ekonomisk 

ersättning till gänget. Det är också vanligt att hen blir hotad eller utsatt för misshandel då hen 

försöker eller har lämnat. Det är inte vanligt förekommande men det finns även en risk för att 

individen blir mördad efter sitt avhopp (Forkby, et. al., 2019). Gängkopplingen kan fortfarande 

finnas kvar hos individen även om hen har lämnat gänget vilket kan innebära att rivaliserande 

gäng eller andra riktar in sig på avhopparen när denna inte längre har kvar skyddet från gänget 

(Mitchell, et. al., 2016). En konsekvens för individer som lämnar ett kriminellt gäng är även 

återanpassningen till samhället, som kan vara väldigt svårt för den före detta medlemmen 

(Forkby, et. al., 2019). Hur processen går till och vad den får för effekt beror ofta på relationen 

individen har haft med gänget, hur involverad den har varit och anledningen till att den vill gå 

ur. Det finns anledningar som generellt sett är mer accepterande än andra (Decker, et. al., 2012; 

Forkby, et. al., 2019; Mitchell, et. al., 2017). En generell anledning som tenderar att inte 

accepteras inom gängvärlden är att lämna för en kärleksrelation, det är däremot ofta accepterat 

att lämna för att axla ansvaret för sin familj och sina barn. Om individen som vill lämna 

uppfattas ha gjort sin del för gänget och ställt upp när det har behövts är det en större chans att 
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processen ut kan ske utan någon större problematik (Decker & Pyrooz, 2011; Forkby, et. al., 

2019). När en individ lämnar ett gäng kan det leda till att hen måste lämna staden eller området 

där den varit aktiv. Det kan bero på att gänget kräver det, att individen behöver lämna på grund 

av brott den gjort i närområdet eller att individen självmant väljer att lämna för att ytterligare 

distansera sig från gänget och det rykte individen hade där (Forkby, et. al., 2019).   

Att lämna ett kriminellt gäng innebär en omfattande förändring för individen vilket kan 

innebära stora svårigheter i att skaffa sig en ny fungerande vardag och ett nytt socialt liv. Det 

är mer än bara att skaffa sig ett arbete, det är en omfattande förändring; från att alltid vara 

tillgänglig och en del av gänget till att stå ensam. Stöd från familj och vänner utanför gänget 

har en central betydelse för om individen kommer att lyckas eller ej. Kärleksrelationer kan både 

ge motivation att lämna men även det nödvändiga stöd en individ behöver efter uppbrottet. Det 

finns även många olika frivillighetsorganisationer som ofta består av före detta kriminella som 

hjälper avhoppare med stöd och hjälp (Forkby, et. al., 2019; SOU 2010:15). När en individ 

lämnar ett kriminellt gäng betyder inte detta att individen direkt slutar med alla kriminella 

handlingar. Om individen inte hittar en legitim inkomstkälla kan det vara extra svårt att sluta 

med kriminella handlingar. När en individ går ur ett gäng och fortsätter ha kontakt med 

antingen gänget som helhet eller med enstaka medlemmar, vilket är möjligt för vissa 

avhoppare, ökar detta risken markant för att utsättas för hot och våld från gänget samt även 

risken för att individen går tillbaka helt till gänget (Decker, et. al., 2012; Decker & Pyrooz, 

2011). 

Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna tolka och analysera studiens resultat kommer ett teoretiskt ramverk att användas 

vilket kommer att presenteras i följande avsnitt. Ramverket är uppbyggt utifrån en grundtanke 

att fånga in olika aspekter av ett gängmedlemskap och består av stigma, differentiella 

associationer, ”mästaridentitet”, ritualer och mognadsteorin. De olika delarna i ramverket kan 

vara både specifika för vissa aspekter inom gängmedlemskapet, såsom mognadsteorin som 

används för analys av utträdet ur gäng, eller ha en allomfattande karaktär såsom begreppet 

ritualer. Det teoretiska ramverket är tänkt att utgöra ett analysverktyg för studiens resultat, för 

att kunnat synliggöra och utvinna djupare kunskap om olika aspekter både översiktligt och för 

specifika avseenden. 

Stigma  

Inom alla samhällen delas människor upp i grupper, dvs. de tilldelas och skapar en tillhörighet. 

Detta är något som kan ske både medvetet och omedvetet. Genom att kategorisera individer är 

det lättare för människor att läsa av och avgöra vilken typ av människa det är vi möter. Redan 

det första intrycket vi får av en okänd individ räcker för att skapa en uppfattning om hens 

sociala status, vilka egenskaper och vilken identitet hen innehar. Det finns sedan normativa 

förväntningar på de kategorierna som individen tillhör, förväntningar om hur individen 

kommer att bete sig och bemöta oss. Om en individ inte beter sig som andra människor 

förväntar sig kommer det att skapa en reaktion av att hen är avvikande. Det kan finnas en stor 

skillnad mellan en individs uppfattade sociala identitet och hens faktiska identitet. Det är i 
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växelverkan mellan förväntning och reaktion som det bildas stigma, när en individs attribut 

inte möter åskådarens förväntningar. Det okända skapar en osäkerhet och föranleder stigma. 

Den stigmatiserade individen kan ha många gemensamma drag och egenskaper som åskådaren. 

Det avvikande beteendet påverkar dock möjligheten till att se likheter. Det avvikande beteendet 

eller attributet är inte önskvärt i samhället och krockar med de förväntningar som finns på 

individen. Den avvikande individen hamnar i ett underläge i förhållande till dem som passar in 

i samhällets förväntningar och stigman kan påverka hens livsmöjligheter negativt och minska 

dess möjligheter till förändring eller acceptans (Goffman, 2011).  

 

Att utsättas för stigma kan hanteras på många olika sätt. Ett sätt är att individen försöker 

anpassa sig själv för att passa in i normen och försöka bemöta förväntningarna, detta genom 

till exempel plastikkirurgi eller att arbeta på sig själv och sina karaktärsdrag. Om individen inte 

vill eller kan anpassa sig kan hen istället finna en acceptans eller till och med vinning i att inte 

passa in. Individer kan lära sig att utnyttja det faktumet att samhället ser dem som avvikande 

till deras egen vinning. Att stigmatiseras kan av individen som utsätts för det bli som eller ses 

som prövningar hen tar sig igenom vilket kan vändas till något positivt istället för ett negativt 

avvikande beteende (Goffman, 2011). De tre vanligaste anledningarna till att en individ eller 

grupp blir stigmatiserade är: 

❏ Fysiska missbildningar - något i individens fysisk utseende är avvikande. 

❏ Socialt beteende eller personlighetsdrag - egenskaper eller attribut som har med 

individens karaktär att göra, till exempel psykiskt mående, sexualitet, beteendestörning 

eller radikala åsikter. 

❏ Ursprungs-betingade stigman - individens etnicitet eller kultur skiljer sig från 

majoriteten i samhället 

Differentiella associationer och “mästaridentitet” 

Allt mänskligt beteende är enligt Sutherland, Cressy och Luckenbill (1992) inlärt, inklusive 

kriminellt beteende. Beteenden lärs in genom socialiseringsprocesser och är kulturellt 

överförbart. Människor lär sig beteenden utifrån kommunikations- och grupprocesser som sker 

mellan individen och dennes associationer. När en individ har differentiella associationer, 

avvikande umgänge, möjliggör detta en socialisering till något som avviker från samhället och 

normal-populationen. Socialisering sker genom umgänge, tankar kring och beskådning av olika 

beteenden. Umgänge och beskådning av olika beteenden innebär att individen på olika sätt 

kommer i direkt kontakt med ett beteende. Tankar kring ett beteende kan individen skapa på 

flera olika sätt, till exempel genom en logisk slutleding att ett beteende verkar lockande eller 

att hen har ett beteende som den upplever gynnsamt och därefter ändrar sin inställning för något 

som passar hen bättre. Det finns ingen passiv inlärning av beteenden utan individen tar ständigt 

ställning för och emot det som hens sociala interaktioner uttrycker eller gör. Om en individ 

bedömer att ett kriminellt beteende är mer gynnsamt än ett icke-kriminellt kommer denne att 

få en allt mer positiv inställning till detta beteende.  
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 Teorin om differentiella associationer grundas på nio teser: 

1. Kriminellt beteende är inlärt. 

2. Det är genom interaktion med andra som det kriminella beteendet lärs in.  

3. Inlärningen av kriminellt beteende sker i grupper som bygger på intima och personliga 

relationer mellan medlemmarna. 

4. Inlärningen av kriminellt beteende består av två komponenter, a) Tekniker att 

genomföra kriminella handlingar och b) motiven bakom beteendet, drivkrafter, 

rationaliseringar och attityder. 

5. Motiven bakom de kriminella handlingarna blir inlärda utifrån en definition av lagen 

där det finns en egen tolkning av vilka lagar som är okej att bryta mot och vilka som 

inte är det.  

6. De kriminella handlingarna begås på grund av att prokriminella definitioner och tankar 

får övertaget för de som stödjer ett icke-kriminellt liv. 

7. Individens relationer och anknytningar till individer både med prokriminella och icke-

kriminella definitioner på lagen kan variera i avseende av hur ofta, hur länge och 

intensiteten i relationerna eller anknytningarna ser ut.  

8. Det är samma form av inlärning till kriminella och icke-kriminella beteenden. 

9. Kriminellt beteende kan inte förklaras av de generella behov och värderingar som 

skapar beteendet då dessa inte skiljer sig från de behov och värderingar som skapar ett 

icke-kriminellt beteende. 

(Sutherland, et. al., 1992; Sarnecki, 2014) 

Malcolm Klein (2001) kan ses göra en vidareutveckling av tankesättet att allt beteende 

socialiseras in med sitt begrepp mästaridentitet som han utvecklar för att förstå gängkriminella 

bättre. Klein (2001) menar att alla individer tillhör olika grupper och konstellationer som 

påverkar individens identitet. Att tillhöra något påverkar oss fundamentalt och påverkar vad vi 

socialiseras in i för beteende. Gruppidentiteten individen får är oftast som starkast när gruppen 

är tillsammans och påverkar inte nödvändigtvis individen när den inte längre är i gruppen, 

såsom att tillhöra ett fotbollslag eller att jobba som florist i en blomsteraffär. Individen är 

fortfarande en fotbollsspelare och florist när de är hemma men det är inget som aktivt påverkar 

alla deras aktiva val. Klein (2001) anser dock att detta inte gäller för kriminella gäng och dess 

medlemmar. Att tillhöra ett gäng blir en mästaridentitet, och det är en identitet som genomsyrar 

allt individen gör och något som alltid kommer först oavsett var individen är eller vad den gör. 

Att vara en gängmedlem är något konstant som inte ändras eller påverkas vare sig lätt eller 

snabbt. Den konstanta gruppidentiteten möjliggör en mycket stark sammanhållning och att 

medlemmarna alltid har en tillhörighet att luta sig tillbaka mot. Klein (2001) lyfter även fram 

att gäng vänder allt som kommer i deras väg, oavsett om det är positivt eller negativt, till något 

som kommer att gynna dem vilket vidare fördjupar både sammanhållningen och identiteten. 

Till exempel om det framkommer att en medlem har gjort ett grovt våldsbrott så kan detta 

vändas som något positivt. Medlemmen kommer hamna i fängelse men samtidigt kommer 

våldsbrottet skapa en skräck i övriga samhället och även hos andra gäng, det positiva blir att 

ryktet förstärks. 
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Ritualer 

Ritualer är återkommande sociala handlingar eller beteenden som sker i mellanmänskliga 

möten och interaktioner som har en symbolisk mening som skapar en gemensam förståelse 

inom gruppen. För att en handling ska anses vara en ritual behöver det vara något som sker 

repetitivt mellan minst två individer. När en handling eller ett beteende ritualiseras får det en 

större betydelse för det kulturella sammanhanget än handlingen eller beteendet i sig hade innan. 

Ritualer har en social funktion som skapar grundläggande värden inom gruppen som utövar 

handlingen. Det blir en handlingskedja mellan de olika individerna inom gruppen som alla 

påverkar varandra till att fortsätta införliva de olika riterna (Collins, 2004). Det är inte 

handlingar som är nödvändiga för överlevnad utan ritualer är något som ger individer 

gemenskap och en kontext att tillhöra. Då ritualer har en större mening än handlingarna i sig 

måste de också förstås i den sociala och kulturella kontext som de skapas och används inom, 

annars mister den sin betydelse. Ritualer är specifika för gruppen och kan vara svårt för 

utomstående att skapa en förståelse kring. Det blir en form av tyst kommunikation för 

deltagarna i gruppen att visa upp sin tillhörighet genom att ha kunskap om och utöva de interna 

ritualerna. Vart gruppen eller kulturen befinner sig i samhället och dess inställning tills 

samhället i stort kan ofta ses genom vilka ritualer som tar form och ger betydelse för gruppen. 

Ritualer lärs in i en socialiseringsprocess och bidrar till en social struktur där ritualer också 

bidrar till att särskilja grupper och vem som tillhör vad (Hornborg, 2005). Ritualer bidrar för 

den enskilda individen till ett meningsskapande. Gruppen får en social kontroll över 

medlemmen, vilket beteende som är accepterat eller ej. Utöver interaktionsritualer finns det 

även maktritualer vilka har en större disciplinerings innebörd för medlemmarna. Positionerna 

och hierarkin inom gruppen blir tydligt genom maktritualer där vissa ger order och andra följer 

dessa (Collins, 2004). I olika grupper och sammanhang är ritualer olika kraftfulla. Mer 

kraftfulla ritualer, oavsett vilken typ av ritual det är, följs i större omfång och har större negativa 

konsekvenser om de bryts (Collins, 2004; Hornborg, 2005). 

Mognadsteori  

Mognadsprocessen individer går igenom är vad som grundar och möjliggör ett upphörande av 

gängmedlemskap. Livet inom ett gäng är påfrestande, då det innebär mycket fysisk och psykisk 

ansträngning. I ett liv som gängmedlem behöver individen ständigt vara tillgänglig, så det är 

mycket spänning, oro och stress kopplat till livsstilen (Glueck & Glueck, 1937). I takt med att 

individen blir äldre ändras dess ambitioner, och hen mognar både fysiskt, psykiskt och 

intellektuellt. Mognaden leder till att individen letar efter mer stabila omständigheter och inte 

längre orkar med påfrestningen som ett kriminellt gängmedlemskap innebär (Glueck & Glueck, 

1940). Mognadsprocessen är den enda säkra faktorn enligt Glueck och Glueck (1937, 1940) 

som påverkar om en individ lämnar ett gäng eller ej. 

 

Glueck och Glueck (1937) la all fokus på åldrandet som en mognadsprocess. Rocque (2014) 

arbetade vidare med teorin och kom fram till att mognadsprocessen består av fem delar: (1) 

Den sociala mognaden vilket innebär både den sociala rollen en individ har men även de sociala 

relationerna som finns. En fast partner och barn får ett större fokus och att distansera sig från 

beroendet av andra för sin överlevnad ökar. (2) Den samhälleliga mognaden kommer till av att 
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individen involverar sig i viktiga samhälleliga aspekter såsom att rösta i val, att betala skatt och 

att attityden till statliga organisationer förbättras. (3) Personlighetsmognad lägger fokus på 

individens vilja och inställning till bland annat ansvar, omsorg, förväntningar om framtiden 

samt vilka roller individen söker sig till. En psykosocial mognadsprocess. (4) Identitetsmognad 

baseras på den kognitiva utvecklingen, hens syn på prosociala aktiviteter och personlighetsdrag 

samt avståndstagande från kriminalitet och brott. (5) En neurologisk mognad vilket innebär 

hjärnans utveckling. Hjärnans struktur förändras och positiva förändringar kan ses i 

resonemangsförmågan, vokabuläret och minnet. Mognadsprocessen är något normativt som 

sker ungefär samtidigt åldersmässigt för de flesta människorna dock finns det flera faktorer 

som påverkar mognadsprocessen. Rocque (2014) menar att några av faktorerna som kan 

påverka och fördröja en individs mognadsprocess är hur individens barndom, skolgång, hur 

och till vem relationer utvecklas. Vidare, om individen har blivit psykiskt eller fysiskt 

misshandlad och i så fall när det inträffade samt om det var upprepade gånger eller enstaka 

tillfällen. Mognadsprocessen är invecklad och det finns många olika faktorer som påverkar för 

varje enskild individ, både positivt och negativt. 

Metod 

I nedanstående avsnitt kommer studiens utförande att presenteras, förklaras och diskuteras. 

Inledningsvis kommer studiens vetenskapsteoretiska ansats och metod att beskrivas. Därefter 

kommer en genomgående beskrivning av litteraturanskaffning, urval, datainsamlingen, 

författarens förförståelse och det analytiska framförandet att presenteras för att sedan övergå 

till forskningsetiska överväganden som gjorts inom ramen för studien. Avslutningsvis redogörs 

studiens äkthet och tillförlitlighet och en metodkritisk diskussion förs. 

Vetenskapsteoretisk ansats, metod och förförståelse  

Syftet med föreliggande studie grundar sig i att undersöka och skapa en förståelse av den 

sociala samvaron inom brödrarskapsbaserade gäng och hur detta påverkar medlemmarnas 

beslut och viljor att stanna i eller lämna ett gäng. Studien kommer att ha en kvalitativ 

utgångspunkt med en hermeneutisk ansats. Kvalitativ forskning strävar efter en djupgående 

insikt om den sociala verkligheten och hur olika fenomen tar sin form. Grunden och meningen 

bakom handlingar och företeelser är något som eftertraktas vilket stämmer överens med syftet 

för denna studie (jfr Bryman, 2018). Hermeneutik grundar sig i att förstå det som är 

meningsfullt i en tillvaro genom tolkningar. Genom att använda en hermeneutisk ansats 

möjliggör detta att skapa en förståelse för både individen själv och de grupper hen tillhör, att 

skapa en förståelse kring de gemensamma föreställningar som finns och vad det är som är 

grunden till deras betydelse (Gilje & Grimen, 2007). Enligt Gilje och Grimen (2007) är det 

även av stor vikt inom hermeneutiken att forskaren dels är medveten om sin egen förförståelse, 

dels om att tolkningar sker i flera led, så kallad dubbel hermeneutik. Förförståelse kan ses som 

vad för bakgrundskunskaper forskaren har. Ingenting sker förutsättningslöst. Förkunskaper 

påverkar allt vi gör och hur vi tolkar olika fenomen och företeelser, nya erfarenheter kommer 

alltid att påverkas av vår förförståelse. I föreliggande studie har författaren en mångsidig 

förförståelse kring gängkriminalitet.  Dels har hen flera nära relationer med individer som är 

aktiva eller har varit aktiva i kriminella gäng, vilket skulle kunna göra att hen har förutbestämda 
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antaganden kring både medlemmar och de kriminella gängen. En annan aspekt som kan 

påverka förförståelsen är den samhälleliga bilden av gängkriminalitet eller individer som är 

kriminella överlag, som förmedlas via media. Ytterligare en faktor som behöver vägas in är 

dels att författaren tidigare har studerat samhällsvetenskapliga ämnen som socialt arbete och 

kriminologi vilket påverkar hens kunskapsbas och hur tolkningar. Inom föreliggande studie 

gjordes det även en genomgång av tidigare forskning inom ämnet vilket kan påverka både hur 

både intervjuerna, analyser och tolkningar grundades och genomfördes. 

 

Dubbel hermeneutik innebär att forskaren tolkar och förhåller sig till andras tolkningar av 

verkligheten. Respondenternas uppfattning av situationen är en tolkning de har gjort på saker 

de upplevt. Att tolka andras tolkningar är oundvikligt i en hermeneutisk studie och det blir 

högst aktuellt när intervjuer ska genomföras. I föreliggande studie genomfördes sex intervjuer, 

tre med aktiva gängmedlemmar och tre med före detta medlemmar. Intervjupersonernas egen 

tolkning och vad som kan grunda den blir av vikt att uppmärksamma med grund i den 

hermeneutiska ansatsen. De aktiva medlemmarna kommer i sina svar återge sin vardag, något 

de upplever i nutid. När de intervjuas kommer de således tolka sina aktiva upplevelser och 

återge dem för intervjuledaren. Tolkningen av deras situation och hur de besvarar studiens 

intervjufrågor kan tänkas genomsyras av andra gängmedlemmars närhet och relation till 

individen. De före detta medlemmarna blir intervjuade kring något de var med i för 5–7 år 

sedan vilket gör att deras svar och förståelse av situationen kommer att ha genomgått en 

tolkning och omtolkning med en bearbetning som pågått i flera år. Meningsinnebörden skulle 

därför kunna skilja sig mellan de aktiva och före detta medlemmarna på grund av utrymmet 

kring tolkning av den egna situationen, vilket är viktigt att reflektera kring och uppmärksamma 

(jfr Gilje & Grimen, 2007).  

Litteraturanskaffning 

För tidigare forskning och övrig litteratur som använts i denna studie har det genomförts 

strukturerade litteratursökningar på fem olika elektroniska databaser med fokus på socialt 

arbete, kriminologi eller databaser som varit ämnesöverskridande. Främst användes Applied 

Social Sciences Index and Abstracs (ASSIA), Social Services Abstracts och Criminal justice 

abstracts, för att hitta svensk forskning användes även databaserna artikelsök och SwePub. 

Sökord som användes på de engelska databaserna var gang, gang member, mob, mobster och 

motorcycle gang. Dessa kombinerades sedan med en eller flera tilläggsvariabler såsom social, 

setting, belonging, personality, former, social structure, subculture, lifestyle, socialization 

delinquency, Sweden. De svenska sökorden som använts ensamma eller i kombination med 

varandra var gäng, gängkultur, mc-gäng, kriminalitet, socialt, livsstil, socialisation, tillhörande. 

Inklusionskriterier som funnits för litteraturen är att det ska beröra och ha det aktuella 

forskningsområdet i huvudfokus, alltså gängkriminalitet och att detta sedan har kombinerats 

med olika vinklar, såsom processen in, de sociala processerna eller sammanhållningen i ett 

gäng. Det har även funnits ett krav på att texterna ska vara granskade som peer review eller 

motsvarande samt att texterna fanns tillgängliga i sin helhet på svenska eller engelska. Utöver 

litteratursökningar har litteratur även anskaffats genom Örebro universitetsbibliotek samt 
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utifrån granskning av referenslistor i de relevanta studier och böcker som framkommit under 

sökningarna. 

Urval  

För att kunna besvara studiens syfte fanns det inledningsvis en intention att intervjua enbart 

aktiva gängmedlemmar. För att vidga förståelsen, få tag i fler respondenter samt att möjliggöra 

ytterligare dimensioner av gängtillhörighet ändrades urvalet till att innefatta även före detta 

medlemmar. Studiens syfte ändrades inte på grund av tillägget av före detta medlemmar.  

Individer som är aktiva eller före detta medlemmar i brödraskapsbaserade gäng behövdes för 

att kunna skapa en förståelse och kunskap om den sociala samvaron i brödraskapsbaserade 

gäng och således kunna besvara studiens forskningsfrågor. Föreliggande studie syftar inte till 

att undersöka aspekter kring ålder, etnisk härkomst, hur lång erfarenhet eller könsfördelning 

inom gäng vilket har föranlett att dessa aspekter inte tagits någon hänsyn till under 

urvalsprocessen. Kriterier för respondenterna i studien har grundats på om individen är eller 

har varit medlem i ett kriminellt gäng, att detta gäng skulle vara ett brödraskapsbaserat samt att 

respondenterna behöver vara över 18 år. Det slutgiltiga urvalet bestod av sex män, varav två 

aktiva och två före detta medlemmar i supportergäng som var brödraskapsbaserade, en som var 

aktiv och en före detta medlem i ett brödraskapsbaserat gäng. Totalt rörde det sig om fyra olika 

gäng, där supportergängen var kopplade till de brödraskapsbaserade gängen. Två av 

respondenterna som intervjuades hade författaren en ytlig bekantskap med vilket gjorde att det 

fanns en kunskap om att de passade för att kunna besvara studiens syfte, de andra fyra hittades 

genom att fråga dels dem som hade intervjuats och dels andra bekanta efter ytterligare kontakter 

som skulle passa för studien. Urvalet av respondenterna baserades alltså både på ett målstyrt 

urval och ett snöbollsurval (jfr Bryman, 2018). Två av respondenterna erbjöd efter intervjuerna 

att visa upp klubblokalerna vilket gjorde att observationerna som genomfördes hade ett 

tillfällighetsurval, respondenterna var medvetna om och samtyckte till att observationerna 

sedan fanns med i studien (jfr Bryman, 2018). Samtliga respondenter informerades om att deras 

deltagande var frivillig och de kunde ta tillbaka samtycket när som helst under processen tills 

att studien har bedömts och godkänts, respondenterna fick även förfrågan om de ville läsa 

igenom transkriberingen och resultat avsnittet innan det skickades vidare vilket alla tackade 

nej till. 

Datainsamlingsmetoder samt konstruktion av intervjuguide  

Semistrukturerade intervjuer  

Det var totalt sex intervjuer som genomfördes under en veckas tid, två av dem genomfördes på 

samma dag. Avsikten var att alla skulle spelas in med hjälp av diktafon för att underlätta 

citering och en djupare analys. På grund av känsligt innehåll var det tre av respondenterna som 

ej samtyckte till att deras intervjuer skulle spelas in, vilket föranledde att detaljerade 

anteckningar istället fördes under dessa intervjuer. Intervjuerna genomfördes på platser 

respondenterna själva valde. Detta dels för att de skulle känna sig bekväma och dels för att 

underlätta genomförandet av intervjuerna. Tre intervjuer genomfördes i respondenternas hem, 
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två stycken genomfördes i gängets klubblokaler när den inte användes av andra och en 

genomfördes i en affär som ägdes av respondenten. Intervjuerna var alla runt 45 minuter långa. 

 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide med fem olika teman som baserades på 

studiens syfte. Det konstruerades även preliminära frågor inom de fem temana som skulle vara 

till stöd för att leda intervjun och inte hamna i områden som inte var relevanta för studien. De 

fem temana som användes i intervjuguiden var; 1) Livet innan gäng. 2) Processen in. 3) Att 

vara med i gäng. 4) Livet utanför gänget. 5) Processen ut. Intervjuguiden (se bilaga 2 och 3) 

gjordes i två uppsättningar med samma teman och frågorna var till största del samma. De 

preliminära frågorna som fanns under de olika temana var av olika karaktär men det fanns ett 

medvetet fokus på att det skulle vara öppna frågor för att möjliggöra öppnare svar. Guiden som 

konstruerades och användes under intervjuerna sågs som stöd och riktlinjer vilket 

överensstämmer med semistrukturerade intervjuer (jfr Hjerm, et. al., 2014). En av 

intervjuguiderna hade frågor formulerade i nutid och hade ett lite större fokus på det tredje 

temat att vara med i gäng medan den andra uppsättningen är formulerad i dåtid och hade ett 

litet större fokus på det femte temat Processen ut. Under alla intervjuer uppstod det 

frågeställningar som inte fanns med i intervjuguiden som var gensvar på något respondenten 

hade sagt. Dessa frågeställningar bestod både av följdfrågor och nya frågor som grundades på 

respondenternas svar. Att kunna ställa följdfrågor och låta respondenten leda intervjun framåt 

och vilka ämnen som berörs är en av vinningarna som semistrukturerade intervjuer har och är 

något som ger fördjupade svar och förståelse av olika företeelser (jfr Bryman, 2018). 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att ge respondenterna ett större utrymme 

och för att möjliggöra ett fokus på deras egna uppfattningar och insikter (Bryman, 2018; Hjerm, 

et. al., 2014). 

Transkribering av intervjuer 

De intervjuer som spelades in transkriberades i sin helhet så snart inpå intervjutillfället som det 

fanns möjlighet till, ofta samma eller nästkommande dag. För att göra transkriberingen mer 

lättläst har materialet redigerats i form av att vissa disfluenser uteslutits så som “eh”, “ah”, “öh” 

och längre pauser. Detta för att det i skrivspråk kan bli svårförståeligt eller upphakande med 

dessa utskrivet och redigeringen har inte har inneburit någon meningsförändring i resultatet (jrf 

Bryman, 2018). I transkriberingen har även intervjuarens bekräftelser av utsagor tagits bort när 

de har varit mitt i ett svar så som “mhm”, “ah” eller “precis”. Under transkriberingen av alla 

intervjuer har även riktiga namn på personer, platser eller gäng valts att tas bort och istället 

ersättas med exempelvis “stor stad”, “internationellt gäng” och så vidare för att kunna 

säkerställa en anonymisering av respondenterna. Utöver dessa redigeringar har återgivningen 

gjorts så exakt som möjligt. De intervjuer som inte spelades in togs det omfattande 

anteckningar under, där vissa specifika citat även finns med. Anteckningarna renskrevs likt en 

transkribering så nära inpå intervjutillfället som möjligt. I studien har vissa citat som använts 

förkortats och vissa delar har uteslutits, detta för att viss information inte var relevant till det 

aktuella temat eller för att undvika upprepning. Detta visas i citatet med en parentes med tre 

punkter inom sig ( … ). För att förtydliga vissa citat har även hakparenteser används, det som 
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står inom dem är inget som har sagts av respondenterna utan är en förtydning av ett ord eller 

vad ett citat berör för ämne, till exempel “dem [polisen] förföljer mig”. 

Fältobservation 

Efter två av intervjuerna genomfördes observationer av klubblokalerna som vi befann oss i. 

Detta bidrar till att få ett fördjupat inifrånperspektiv. Respondenterna visade intervjuaren runt 

i lokalerna och var medvetna om att det skulle komma med i studien vilket föranleder att det 

var en öppen fältobservation som skulle kunna innebära att omgivningen ändrats inför att 

intervjuaren kom dit (jrf Lalander, 2015). Anteckningar och renskrivning kring observationen 

gjordes samma dag. För att säkerställa att lokalerna som observerades inte går att urskilja har 

namn, färger eller specifika attribut som kan identifiera gäng, avdelning eller stad 

anonymiserats. Då studien har en hermeneutisk ansats är det även av vikt att reflektera över att 

observationer och anteckningar kring observationer är tolkningar från intervjuarens sida. 

Analytiskt framförande 

En kvalitativ analys är en växelverkan utan tydliga gränser mellan reducering, kategorisering 

och slutsatser av det empiriska materialet. I föreliggande studie har transkriberingarna av 

intervjuerna lästs flera gånger, till en början för att skaffa en övergripande syn av det insamlade 

materialet och sedan för att koda och tematisera upp materialet. Genom kodning görs materialet 

mer hanterbart och betydelsefulla beståndsdelar utvinns. Tematisering innebär sedan att 

kartlägga och se mönster i beståndsdelarna och de olika temana som tagits upp. Genom att 

studien haft en hermeneutisk ansats så har det möjliggjort att det har utvunnits meningsfulla 

tolkningar genom de mönster som hittats. Materialet delades upp i mindre delar och granskades 

både i sin helhet och kopplingar mellan de olika beståndsdelarna (jfr Gilje & Grimen, 2007). 

De olika intervjuerna jämfördes även med varandra, både i helhet och uppdelat mellan aktiva 

och före detta medlemmar vilket möjliggjorde tolkningar och analyser både övergripande, 

inom och mellan grupperna. Flera genomläsningar gjordes för att kunna urskilja återkommande 

teman och mönster av intervjupersonernas uppfattning och tolkning av deras egen situation. I 

bearbetningen av materialet framkom det sju centrala teman, 1) Processen in. 2) Tillgänglighet 

och tillhörighet. 3) Symbolik inom gäng. 4) Upplevelser och kunskaper inom gäng. 5) 

Strukturer, regler och kriminalitet. 6) Relationer och uppfattningar utanför gänget. 7) Processen 

ut ur gäng. Det första och sista temat skulle kunna ses som att de har en fristående innebörd 

medan tema två till sex har en sammankopplad innebörd där de alla handlar om olika aspekter 

inom gänget. Det empiriska materialet har således tematiserats och sedan analyserats utifrån 

de uppdelningar och avgränsningar som gjorts i materialet. Detta kallas en tematisk 

analysmetod vilket möjliggör större utrymme för att tolka och jämföra innehållet (jfr Hjerm, 

et. al., 2014). Utöver det empiriska materialet användes även en förutbestämd tolkningsram för 

att utföra analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). I tolkningsramen ingick Goffmans (2011) teori 

om stigma, Sutherland, Cressy och Luckenbills (1992) teori om differentiella associationer, de 

två begreppen ritualer och mästaridentitet samt Glueck och Gluecks (1937) mognadsteori. 

Analysen har därmed grundats i en tematisk analys av det empiriska materialet som sedan har 

fördjupats och ställts mot bestämda teorier i en meningskoncentrering.  
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Forskningsetiska överväganden 

Under utförandet av en studie och insamlingen av empiriskt material är det av vikt att göra 

överväganden kring om respondenterna utsätts för någon risk eller skada genom att vara med 

samt överväganden kring andra etiska aspekter av studien. De etiska övervägandena som har 

gjorts i denna studie har en utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. 

De forskningsetiska principerna är 1) Informationsprincipen, 2) Samtyckesprincipen, 3) 

Anonymitetsprincipen och 4) Konfidentialitetsprincipen. Informationsprincipen handlar om att 

forskaren informerar deltagarna om studiens syfte och nyttjandemål samt att deltagarna är 

medvetna om att deras deltagande är frivilligt.  Samtyckesprincipen grundas i att deltagarna 

har rätten att bestämma över sitt deltagande, de behöver ge sitt samtycke samt ha kunskapen 

om att de kan dra tillbaka sitt samtycke. Anonymitetskravet innebär att all koppling mellan 

deltagarna och materialet avlägsnas och omöjliggör för obehöriga att få kunskapen om vilka 

deltagarna är. Konfidentialitetsprincipen berör att inte sprida uppgifter till obehöriga. Det 

empiriska materialet ska skyddas och enbart användas för studiens ändamål.  

 

Studiens material grundar sig i semistrukturerade intervjuer. Respondenterna hade i förväg 

informerats om syftet med studien samt om anonymiseringen som skulle ske av materialet. Vid 

starten av intervjun informerades respondenterna om studiens syfte samt att materialet skulle 

anonymiseras och enbart användas till studiens ändamål. Innan intervjun påbörjades 

förklarades även samtycke och att det var frivilligt att vara med samt att de även kunde dra 

tillbaka sitt samtycke när som helst innan studien har granskats och godkänts. Samtliga 

respondenter gav sitt samtycke muntligt och två av dem skrev även på ett skriftligt samtycke. 

De som inte ville ge ett skriftligt samtycke hade som orsak att de inte ville skriva på med sitt 

namn. Respondenterna delade med sig av känslig information som till exempel brott de hade 

begått vilket om deras anonymitet inte försäkrades skulle kunna riskera att skada dem och deras 

integritet. Detta skulle kunna leda till emotionellt eller fysiskt lidande exempelvis genom att 

relationer påverkas negativt alternativt förstörs eller att individen eventuellt kan bli misstänkt 

eller åtalad för något. Författarens roll och ansvar har under studien varit av forskningskaraktär 

vilket innebar att om hen fick vetskap om till exempel olagliga handlingar så skulle detta inte 

anmälas eller föras vidare till obehöriga. De brödraskapsbaserade gängen har olika riktlinjer 

om att prata med media eller utomstående vilket skulle kunna innebära en risk till skada om 

vilket gäng individerna tillhör eller tillhörde framkom i studien. Detta medförde att extra 

hänsyn togs till anonymiseringen. Vidare skulle även frågor, tankar, tolkningar eller svar kunna 

påminna eller få individen att återuppleva jobbiga minnen som den har upplevt inom gänget 

eller i processen ut ur gänget. För att motverka möjlig emotionell skada vid att återuppleva 

minnen etc. gjordes det tydligt innan intervjun startade att de när som helst fick avbryta, pausa 

eller säga att de inte ville prata om ett ämne som togs upp. 

 

Hänsyn har tagits till den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, då den behandlar 

personuppgifter och känsligt innehåll. För att förhindra andra risker har anonymitetskravet 

tagits på stort allvar, namn på individer, städer, gäng med mera undanbedes innan intervjun att 

nämnas och om något nämndes så bytte jag ut dem under transkriberingen, till exempelvis 

“STAD” istället för namnet på en stad. I studien har intervjupersonerna fått fingerade namn, 
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de aktiva medlemmarna har fått namn på A och de före detta medlemmarna har fått namn på 

E, såsom “Allan” och “Elias”. Målet för anonymiseringen var att ingen förutom de själva skulle 

kunna klargöra detaljer om de intervjuade eller något i deras berättelser som kunde knyta an 

till en specifik person, plats eller gäng. Detta medförde att specifika berättelser som har setts 

som viktiga för studien även har anonymiserats genom att ändra detaljerade detaljer till mer 

generella antaganden, till exempel att skriva droger istället för exempelvis kokain eller vapen 

istället för exempelvis kniv. Observationerna som genomfördes behandlades på liknande sätt 

som intervjuerna, många detaljer som skulle kunna identifiera den specifika klubblokalen eller 

gänget har avlägsnats eller modifierats. Detta genom till exempel att skriva ut “två färger” 

istället för att skriva ut de faktiska färgerna. Då observationerna genomfördes av tillfällighet 

inhämtades ett muntligt samtycke både innan och efter observationernas genomförande. 

Respondenterna som bidrog till observationerna informerades om att materialet skulle 

behandlas på samma sätt som intervjuerna, med anonymisering, konfidentiellt och möjlighet 

att ta tillbaka samtycket även efter genomför observation.  För att stärka 

konfidentialitetsprincipen delgavs ingen information eller detaljer som framkom under 

intervjuerna, observationerna, transkriberingarna eller anteckningarna till någon som var 

obehörig. Efter studiens färdigställande kommer även det inspelade materialet att förstöras då 

de inte ska kunna användas för något annat än den föreliggande studiens ändamål. Under 

utförandet av studien, specifikt vid inhämtning och hantering av det empiriska materialet, har 

särskild hänsyn tagits till informationsprincipen, samtyckesprincipen, anonymitetsprincipen 

och konfidentialitetsprincipen. Mot bakgrund till ovanstående resonemang kan de 

forskningsetiska principerna anses ha beaktats och uppfyllts inom ramen för studien (jfr 

Vetenskapsrådet, 2017). 

Studiens äkthet och tillförlitlighet 

Äkthet 

Äkthet behandlar generella konsekvenser och antaganden som görs inom ramen för 

forskningen och hur bra dessa reflekterar den sociala verklighet som undersökts. Ett 

delkriterium inom äkthet är om det ges en rättvis bild för de olika åsikterna och åskådningarna 

som eventuellt kan finnas inom den sociala verklighet som undersökts (Guba & Lincoln, 1994). 

I föreliggande studie tillhör respondenterna olika brödraskapsbaserade gäng. Detta har dock 

inte framstått påverka svarens likhet eller skillnad, de har alla haft en liknande förklaring av 

den sociala samvaron. Det som framkom ha en betydelse för olika åsikter var om de var aktiva 

eller före detta medlemmar. I avsnittet resultat och analys har alla olika och lika åskådningar 

framställts. Där lyfts respondenterna fram både enskilt och i grupp. Detta för att säkerställa att 

en rättvis bild ges av deras sociala situation. Begreppet äkthet innefattar många olika 

delkriterier, två av dessa är ontologisk och pedagogisk autenticitet vilka innebär 

respondenternas möjlighet till en utvecklad eller djupare förståelse av sin egen sociala miljö 

(Guba & Lincoln, 1994). För att stärka äktheten i studien och uppnå ontologisk och pedagogisk 

autenticitet kommer respondenterna att kontaktas efter att studien är färdigställd och bedömd 

för att ges möjligheten att ta del av studien som helhet. Genom att ta del av denna studies 

slutsatser och analys kan en djupare och utvecklad förståelse varför individer väljer att stanna 

kvar i eller har svårt att lämna brödraskapsbaserade gäng uppnås, både för respondenterna och 
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för utomstående läsare. Äktheten förstärks genom att flera olika aspekter lyfts fram och 

analyseras, flera möjliga konsekvenser av analyser och slutsatser betonas och en fördjupad 

kunskap om ämnet kan genom studien uppnås vilket också är studiens syfte (jrf Guba & 

Lincoln, 1994). 

Tillförlitlighet  

Det finns ingen objektiv social verklighet vilket gör det omöjligt att uppnå ett sådant resultat. 

Tillförlitlighet handlar om materialets säkerhet och hur väl det går att lita på resultat som 

framkommer i kvalitativa studier. I föreliggande studie används begreppet tillförlitlighet utifrån 

att kunna reflektera kring och kvalitetssäkra materialet som framkommit (jfr Guba & Lincoln, 

1994). Tillförlitlighet består av fyra delkriterier 1) Trovärdighet, 2) Överförbarhet, 3) 

Pålitlighet och 4) En möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten avser hur 

beskrivningar av empirin och slutsatser av analysen bedöms trovärdiga och acceptabla då det 

alltid kan finnas flera tänkbara aspekter (Guba & Lincoln, 1994). I den aktuella studien har 

resultatet från respondenterna varit överensstämmande trots att de tillhört olika gäng och 

kommit från olika städer. Detta skulle kunna öka trovärdigheten då det kan innebära att den 

sociala verkligheten berörts i studien. Detta skulle kunna tänkas öka studiens acceptans både 

av individer som tillhör den aktuella sociala verkligheten och individer som inte gör det.  

När respondenterna får läsa igenom transkriberingarna och eller resultatdelen för att se om 

forskaren har gjort en adekvat tolkning av den sociala verkligheten kallas det för 

responsvalidering (Guba & Lincoln, 1994). Försök till respondentsvalidering gjordes då 

respondenterna efter intervjutillfällena förfrågades om att gå igenom transkriberingen när den 

var färdigställd för att säkerställa att de hade uppfattats korrekt och om de ville tillägga något 

de upplevde saknades. Alla tackade nej till detta. 

 

Överförbarhet avser möjligheten att applicera studiens resultat till andra kontexter (Guba & 

Lincoln, 1994). I föreliggande studie har respondenterna kommit från olika städer men samma 

län. Att de kommer från olika städer och olika gäng kan tänkas styrka överförbarheten då 

resultatet visar övergripande hur det inom gängen istället för att vara en fallstudie där enbart 

ett gäng har granskats och omständigheter skulle kunna vara beroende på hur just dessa handlar, 

interagerar eller socialiseras. Resultatet uppvisade en stor likhet i svaren mellan de olika 

respondenterna vilket skulle kunna vara talande för att om studien gjordes större med fler 

städer, län eller länder att samma resultat skulle kunna uppvisas vilket stärker studiens 

överförbarhet. Pålitligheten avser möjligheten att upprepa studien, hur djupgående 

beskrivningar som ges över forskningsprocessen (Guba & Lincoln, 1994). För att höja 

pålitligheten har djupgående beskrivningar av studiens forskningsprocess gjorts kring bland 

annat hur litteratur har hittats, vilka teorier som använts och hur analysen gjorts. Ingående 

beskrivningar har angetts för att öka transparensen och möjligheterna till att genomföra studien 

igen. En viktig faktor som försvårar möjligheterna till upprepning är att respondenternas 

anonymitet under studiens gång och genomförande varit en hög prioritet. Anonymiteten har 

prioriterats över transparens och möjlighet att upprepa studien då varken exakt ålder, städer, 

län, namn eller gäng som har berörts har angetts. Informationen kring respondenterna har getts 

så djupgående beskrivning som författaren ansett möjligt utan risk för att deras identitet 
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framkommer. Studien kan inte genomföras igen med exakt samma förutsättningar men kan 

genomföras med liknande förutsättningar tack vare transparensen vilket skulle kunna ses öka 

pålitligheten. Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att det inom samhällsforskning 

är svårt att uppnå objektivitet och att forskaren agerar i god tro (Guba & Lincoln, 1994). 

Föreliggande studie har en hermeneutisk ansats vilket innebär att forskarens roll bland annat är 

att tolka innebörder (jfr Gilje & Grimen, 2007). Inga medvetna tolkningar har gjorts för att till 

exempel få fram ett visst resultat eller en viss vinkel utan författaren har strävat efter att låta 

intervjuerna och således resultatet prata för sig själv. Enligt Gilje och Grimen (2007) är det av 

stor vikt inom kvalitativ forskning med hermeneutisk ansats att forskaren är medveten om sin 

förförståelse och dess påverkan på resultatet för att kunna få ett mer adekvat resultat. 

Tolkningarna kan omöjligt grundas i objektivitet på grund av att forskaren alltid kommer att 

tolka utifrån sin kunskap och förförståelse, dock har försök gjorts för att hålla tolkningar så 

adekvata som möjligt och författaren har därmed försökt vara medveten om sin förförståelse 

och ha den i åtanke under studiens gång. För att öka möjligheten till att styrka och konfirmera 

har de tolkningar och analyser som gjorts getts en grundlig förklaring och författarens 

förförståelse lyfts för att ge en insikt i tidigare kunskap och vad tolkningar som gjorts grundats 

på.  

Metodkritisk diskussion  

Urvalet i föreliggande studie skulle kunna ha gjorts bredare och mer allomfattande för att få ett 

mer allsidigt resultat. Respondenterna kommer från olika städer men från samma län vilket kan 

innebära att det ser markant olika ut i andra delar av Sverige eller världen. Detta påverkar 

studiens överförbarhet negativt. Resultatet skulle kunna vara specifikt för länet men riskeras 

att tolkas som mer allomfattande. Då det inte kunde genomföras en respondentvalidering 

förhöjs även risken av författarens påverkan av resultatet, då respondenterna ej kontrollerat om 

författaren uppfattat deras utsagor korrekt. Vidare kan även författarens roll diskuteras utifrån 

analysen och förförståelsen. I föreliggande studie är det samma individ som har gjort insamling, 

granskning, tolkning och analys av materialet vilket kan ses som en brist i tillvägagångssättet. 

Avsaknaden av andra individers perspektiv kan medverka i att författaren inte ser eller lägger 

vikt vid olika aspekter, att hen utvecklar ett “tunnelseende” för materialet. Det kan finns mer 

att utvinna som missas och således minskar materialet och studiens trovärdighet. Att 

datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer kan bidra till att intervjuerna 

skiljer sig åt, dock är detta inget som ses som negativt utan en naturlig del i att låta 

intervjupersonerna lyfta det dem anser är viktigt (Hjerm, et. al., 2014). Intervjuerna som 

genomfördes var ungefär lika långa, cirka 45 minuter, de skiljde sig åt en del men i samtliga 

intervjuer lyftes samma teman dock fram med olika tyngd beroende på vad respondenten såg 

som viktigt. Observationerna som genomfördes har en relativt liten tyngd i resultatdelen, detta 

dels för att det enbart var två observationer som genomfördes och dels för att frågeställningarna 

och studiens syfte inte kunde besvaras till lika stor del av dessa. Observationerna sågs som ett 

tillägg och ytterligare en dimension att använda till materialet inhämtat genom intervjuer.  
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Studiens svagheter och styrkor 

En styrka med studien kan ses vara att semistrukturerade intervjuer användes för att samla in 

det empiriska materialet. Respondenterna fick stor frihet att ta upp det dem ansåg var av vikt 

samtidigt som förutbestämda teman följdes. Trots skillnaderna i ordning och exakta innehållet 

i intervjuerna så var mycket av informationen som uppkom i intervjuerna enhetligt oavsett gäng 

som individen tillhör eller hade tillhört. En svaghet som studien har är att alla led har 

genomförts av en individ och under en kort period. Detta kan bidra till att ett tunnelseende 

skapas och att information eller vissa aspekter som är av vikt missas. För att minska risken för 

detta har pauser från materialet gjorts och sedan gåtts tillbaka till för att möjligen se nya 

infallsvinklar. Ytterligare en svaghet som skulle kunna finnas med att intervjua medlemmar i 

kriminella gäng om känslig information, till exempel kriminaliteten eller specifika uttryck 

inom gänget, kan vara att respondenterna medvetet undanhållit information och att det utan 

författarens medvetenhet ges missvisande resultat. Avidentifieringen som skedde av 

respondenterna genomfördes för att kunna säkerställa ett anonymt deltagande. Detta kan ses 

både som en svaghet och en styrka för studien. En styrka är det på grund av att det var genom 

löftet att respondenterna skulle vara helt anonyma som de ställde upp och således var en grund 

för genomförandet av studien och fördjupningen av ämnet. En svaghet med avidentifieringen 

är dock att detta försvårar en replikerbarhet och att studiens resultat därmed kan bli svårt att 

verifiera genom en ny genomförd studie. Det uppfattades ingen markant skillnad mellan de 

intervjuer som spelades in och de intervjuer som antecknades.  

 

Under metod avsnittet har det angetts så täta beskrivningar som möjligt av tillvägagångssättet 

utan att avslöja detaljer som kan härleda direkt till en specifik grupp eller individ. Detta för att 

förhöja replikerbarheten och möjliggöra att en så lik studie som möjligt ska kunna formas, för 

att kunna verifiera resultatet. En styrka med insamlingen av materialet är att en intervjuguide 

upprättades med både teman och preliminära frågor vilket möjliggör att samma teman och 

frågor återanvänds för att höja replikerbarheten. En avslutande styrka för studien är författarens 

förförståelse. Jag som författare hade ingen privat relation till respondenterna men 

respondenterna hade kunskap om och kände till mig. Detta öppnade upp för möjligheterna att 

genomföra studien och få intervjua, speciellt de aktiva, medlemmarna i de större 

brödraskapsbaserade gängen som annars har strikta regler om att inte prata med media vilket 

det framkom ur samtal att de ansåg att den här studien kunde vara. Detta faktum ökar graden 

av subjektivitet, men vägs upp genom genomförbarhetsaspekten. Genom förförståelsen och 

författarens privata kontakter kan det således ses som att författaren fick tillgång till en social 

verklighet som inte finns tillgänglig för alla och därmed kan studien vidare bidra med en 

djupare förståelse som annars kan vara svårt för utomstående att ta del av. 
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Resultat och analys 

I kommande avsnitt presenteras studiens resultat tillsammans med analys. Analysen görs med 

stöd av de teoretiska utgångspunkterna; stigma, differentiella associationer, “mästaridentitet”, 

ritualer och mognadsteori (jfr Collins, 2004; Glueck & Glueck, 1937; Goffman, 2011; Klein, 

2001; Sutherland, et. Al. 1992). Det har framställts åtta teman i resultatet, vilka är viktiga att 

förstå både enskilt och i relation till varandra. Temana är 1) Drivkrafter och gemensamma 

föreställningar; processen in i ett gäng. 2) Gemenskap med krav på tillgänglighet. 3) Olika 

bilder av ett medlemskap. 4) Symbolers betydelse för tillhörigheten. 5) Gängmedlemskapets 

påverkan och behov av engagemang. 6) Förverkligande av den interna hierarkin; strukturer 

och regler. 7) Uppfattning från utomstående och alternativa relationer. 8) Processen ut ur ett 

gäng. 

De intervjuade 

Det empiriska materialet grundas på intervjuer och observationer. Det genomfördes sex 

intervjuer, tre stycken med aktiva gängmedlemmar och tre före detta medlemmar. Alla var eller 

hade varit medlemmar i brödraskapsbaserade gäng eller supportergäng till ett 

brödraskapsbaserat gäng och hade samma typ av uppbyggnad inom gänget. De som 

intervjuades tillhörde sammanlagt fyra olika gäng. De aktiva medlemmarna som intervjuades 

var mellan 20–28 år och har de fingerade namnen Alex, Andre och Allan. De före detta 

medlemmarna var mellan 26–33 år och hade lämnat gänget för 5–7 år sedan och har i studien 

de fingerade namnen Erik, Elias och Emanuel. Observationerna gjordes dels på två 

klubblokaler som visades upp efter avslutat intervju, dels av individerna som intervjuades. 

Drivkrafter och gemensamma föreställningar; processen in i ett gäng 

Ett medlemskap i ett brödraskapsbaserat gäng är något som sker genom en lång process. Något 

gemensamt för alla männen som intervjuades var att de alla hade sedan en tidig ålder varit det 

barnet i gruppen som ställde till med bus “Jag har väl alltid varit stökig och jobbig, jävlats med 

alla jag kunnat” (Elias). Andre, Alex och Emanuel berättade alla tre att de runt en ålder på 12–

13 år insåg att de var bra på och gillade att slåss. De fick ut något av det som de inte hade haft 

förut, det gav dem något att vara bra på och fick andra ungdomar att se upp till dem. “Jag insåg 

att jag gillade när folk var rädda för mig” (Emanuel). Emanuel och Elias berättade att det 

omkring 13 års ålder bara eskalerade i utformning och utövande. Emanuel började sälja droger 

och kom på så sätt i kontakt med tyngre kriminella vilket ledde till att han kom in i spåret av 

att bli gängkriminell “jag såg upp till de här människorna, jag tyckte de var coola och häftiga 

och ville bli som dem” (Emanuel). För flera av de som intervjuades var det under gymnasiet 

som de började associera sig mer och mer med olika gängkonstellationer och vid 19 års ålder 

hade alla gått med i ett gäng. De kom alla i kontakt med gängen genom varierande former av 

sociala kontakter, exempelvis hade Erik en styvpappa som var medlem i ett större mc-gäng, 

Allan hade äldre vänner som redan var medlemmar och Andre hade ett kompisgäng där en av 

de andra hade kontakter inom ett lokalt gäng. 
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En viktig aspekt inom gängbildning är hur individen lär sig de gemensamma strukturerna vilket 

enligt Sutherland (1992) är det en social inlärningsprocess för att bli kriminell. Det är genom 

interaktioner med andra som individen skaffar sig drivkraft och vetskapen om hur hen går 

tillväga för att lyckas som kriminell. Den gemensamma referensramen de som intervjuades 

hade med andra avvikande individer skulle kunna vara grunden till att de kom in på banan av 

att bli gängkriminell. Att inte vilja sticka ut och att hitta en gemenskap där de tillsammans lär 

sig vidare och djupare in i ett gemensamt intresse kan vara en stark drivande kraft som kan 

påverka en individ att utveckla ett nytt eller vidareutvecklat specifikt beteende. Detta kan vara 

en orsak till att “pojkstreck” således utvecklas eller leder till gängkriminalitet (jfr Sutherland 

et. al., 1992). Ingen av de som intervjuades hade gått direkt med i ett större brödraskapsbaserat 

mc-gäng eller supportgäng till ett sådant, utan det var en process för alla som gick olika snabbt. 

Vissa hittade relativt snabbt en roll i de större gängen medan det för andra var en successiv 

process från mindre till större och mer organiserade gäng. Socialisering sker i olika takt och 

vissa kommer att se större vinning i att gå med större och mer organiserade gäng snabbare 

medan det för andra tar längre tid att komma till den insikten eller att de aldrig kommer fram 

till det (jfr Sutherland, et. al., 1992). De olika gängens grupprocesser och individens 

associationer kan således ses påverka individens utveckling och livsval vilket också kan 

innebära att prosociala associationer skulle kunna bromsa in eller stoppa utvecklingen. 

Samtidigt går det att ifrågasätta om prosociala associationer verkligen skulle kunna göra en 

större inverkan om individen känner sig avvikande och utstött från samhället. Om individen 

anser sig vara avvikande skulle individer som inte är som dem själva kunna bidra till en vilja 

att gå djupare in i den avvikande personligheten. Känslan av att duga kan öka genom att umgås 

med likasinnade och umgänge med prosociala associationer skulle kunna få individerna att 

uppleva ett större utanförskap eller avvikelse hos sig själv. 

Betydelsen för känsla av tillhörighet 

Avsaknaden av gemenskap och känslan av att passa in påverkar alla människor olika; för vissa 

innebär det ett sökande efter acceptans (Andersson, 2001; Forkby, et. al., 2019). Flera av de 

intervjuade kände inte att de hade en plats i samhället. De kände inte att de passade in, de stod 

ut från mängden med vad de gillade att göra eller hur de tänkte och kände. När de började 

associera sig med gänget kände dem dock att de hittade sin plats, de passade in och blev 

välkomnade, det öppnade upp sig möjligheter för dem som de inte hade upplevt förut. De fick 

inte bara en möjlig karriär framför sig utan även en stor gemenskap med andra killar som var 

som de själva, alltså tänkte och kände på liknande sätt. De kunde nu hävda sig på ett sätt som 

inte varit möjligt förut “Man kunde växa med gruppen, man var ‘larger than life’ och det hade 

man ju aldrig känt förut”(Erik). “Alla är ju mer eller mindre lika alltså det är en stor familj, 

man förstår sig på varandra liksom, samma skrot och korn” (Elias). Flera lyfte fram att de 

kände sig välkomnade, trots att de fick genomgå flera prövningar för att faktiskt få kalla sig en 

medlem och att detta kunde ta en lång tid så var de ändå inte utomstående på samma sätt som 

de upplevt innan. “De hette något, det fanns regler, man ställde upp för varandra ( ... ) det var 

ju det jag sökte egentligen; sammanhållningen” (Emanuel). Människor är gruppvarelser och 

det är naturligt att söka efter grupper där de får en känsla av tillhörighet (Goffman, 2011; 

Sutherland, et. al., 1992). Om en individ upplever sig felaktigt dömd för sitt beteende blir det 
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en naturlig process att hitta andra grupper där hen istället upplever rimliga förväntningar på sig 

(Goffman, 2011). Att söka sig till gängen skulle därför kunna vara ett sätt för individerna att 

försöka komma ifrån underläget de känner sig ha i övriga samhället. Det blir en gemenskap 

som grundas i avvikelsen från samhället.  

 

Alla som intervjuades uppgav sammanhållningen som en av de främsta anledningarna till att 

gå med. Erik, Emanuel, Alex och Andre uttryckte även att en del av varför de gick med var för 

att de kände sig backade av gänget, att de hade större möjlighet att göra saker och vara mer fria 

genom gänget: “Om man var några stycken så var man starkare, lite farligare, det hände 

saker” (Erik) “Skillnaden [från tiden innan gänget] blev väl liksom att man kände att man hade 

mera bakom sig” (Andre).  När individer avviker från samhället utsätts hen för stigma vilket 

påverkar hens uppfattning om möjligheter och sitt eget värde. Att inte ha en tillhörighet till 

samhället kan leda till att individen antingen försöker anpassa sig till de rådande normerna; 

eller att hen söker sig till mer accepterande grupper där hen upplever sig höra hemma utan att 

behöva ändra sig (jfr Goffman, 2011). Genom att en individ upplever stigma påverkar det 

individens uppfattning av sig själv. Stigma har även en negativ påverkan på individens 

handlingskraft och upplevda möjligheter. Vilket skulle kunna innebära att det är stigman i sig 

som gör att individen fortsätter att bete sig avvikande i en upplevd brist på andra möjligheter. 

Stigman kan således ses verka dubbelt negativt, dels på grund av den negativa uppfattningen 

samhället har kring avvikande beteende. Dels på grund av de negativa effekterna som leder till 

ett fortsatt avvikande beteende. 

 

Det finns många positiva aspekter som lockar till ett medlemskap i ett brödraskapsbaserat gäng. 

Genom en tillhörighet till ett gäng upplevde alla som intervjuades att de fick respekt och att det 

var en övervägande anledning till att de gick med i gänget. Respekten sågs som något positivt 

som kommit ur medlemskapet, även de gånger som respekten kom från negativa handlingar 

“Det [gänget] för med sig en respekt, ingen bra respekt men man får den respekt så att folk 

blir rädda för en, det är inte någon som går fram och ger den personen en käftsmäll” 

(Emanuel). Även Erik, Alex och Andre upplevde respekten i form av att individer upplevdes 

rädda för dem “Folk vågar ju för fan knappt prata med oss, folk vill inte göra oss upprörda, 

mycket sådant, och det känns jävligt bra liksom” (Alex). Flera av de som intervjuades berättade 

att de gillade det rykte som fanns kring dem. Både Emanuel och Alex berättade om att de hade 

ett rykte om att de var farliga och slogs mycket redan innan de gick med i gänget vilket gav 

dem respekt som sedan bara höjdes när de gick med och involverade sig djupare i gängen. 

“Även innan man gick med så hade man [Alex] ju mycket respekt, med den har bara ökat och 

ökat genom åren ju mer man har gjort” (Alex). Allan hade svårt att uttrycka hur han upplevde 

att han var respekterad men ansåg inte att det grundade sig i rädsla utan mer att det grundade 

sig i att dem i gängen hade en högre ställning i samhället, då de var friare att göra som de själva 

ansåg var rätt än de som levde ett normativt liv. Friheten att svara direkt på att bli felbehandlad 

eller inte bli mött med respekt gör att de som inte innehar den friheten är noggrannare med att 

faktiskt bete sig respektfullt. Även om vissa av de intervjuade upplevde en respekt innan så 

höll alla med om att den ökade ju mer aktiva dem blev. Respekten de intervjuade upplevde 

skulle kunna vara ett tecken på att de har uppfyllt de förväntningar som gänget har på dem 
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vilket gör att de fått tillgång till en grupptillhörighet som inte alla kan uppnå (jfr Goffman, 

2011).  

 

Att individerna fått en tillhörighet i gängen gör att detta påverkar dem på en fundamental nivå 

och det kommer att genomsyra allt individen gör. Att individen börjat få tillgång till en 

överlägsen identitet, genom tillhörigheten, som enligt dem själva inger respekt hos andra 

grupper skulle kunna vara en av anledningarna till att alla individer som intervjuades började i 

en liten skala, ett mindre gäng, och utvecklades sedan vidare (jfr Klein, 2001). En faktor som 

skulle kunna tolkas ha betydelse för individers gängmedlemskap är mycket vill ha mer. När en 

individ börjar uppleva en vinning, som respekt, så gör detta att hen vill ha mer och fördjupar 

identiteten. När individen kan hävda sig och få respekt kan det vara svårt att se meningen med 

att gå tillbaka till ett liv som präglas av social exklusion och utanförskap. Ett gängmedlemskap 

är ofta något som ses som negativt, något som inte är önskvärt utifrån (jfr Cohen, 2002) men 

det är troligen inte så ett gängmedlemskap upplevs inifrån. Ett gängmedlemskap är något en 

individ behöver kämpa för och är stolt över vilket framkom under intervjuerna, vilket talar för 

att medlemmarnas frivilligt och med egen vilja fördjupar sitt medlemskap och sin gängidentitet. 

Att individen frivilligt fördjupar gäng-personligheten eller ”mästaridentiteten” skulle kunna 

påverka att den inte inser möjliga faror eller uppmärksammar negativa aspekter förrän hen är 

djupt involverad i gänget vilket kan göra det svårt att lämna. Arbetet och möjliga insatser för 

gängmedlemmar kan ses försvåras ju djupare involverad individen blir i gänget. Detta då 

involveringen i gänget minskar hens anknytning till samhället, vilket skulle kunna ha negativa 

konsekvenser för individens självbild och upplevelsen av möjlighet till förändring. 

Gemenskap med krav på tillgänglighet  

Utöver de positiva aspekterna av att vara med i ett brödraskapsbaserat gäng så finns det även 

många krav och villkor som måste uppfyllas för att kunna ta del av tillhörigheten och 

gemenskapen. Alla som intervjuades nämnde att gänget tog upp mycket eller all deras tid, och 

de behövde alltid vara tillgängliga för att hjälpa till eller att ställa upp om någon behövde. De 

prioriterade gänget över allt och alla andra i deras närhet. “Ju äldre jag blev desto mer 

involverad blev jag och ju mer tog det upp min tid. Vi behövde alltid vara tillgängliga om det 

behövdes” (Erik). “Du sätter klubben framför allt i stort sett, du sätter ju klubben först” (Alex). 

Allan lyfte också att alla medlemmar väljer själva hur involverade de är och hur mycket tid de 

lägger på gänget, dock ställer alla fortfarande upp om eller när det behövs. Erik och Andre lyfte 

fram att det ofta var naturligt att prioritera gänget först. Det var inget som behövde övervägas 

utan något som bara gjordes per automatik: “Om någon ringde då svarade man och såg till att 

hjälpa till med det som behövdes. Det spelade ingen roll vad man gjorde, man släppte det” 

(Erik) “Om de ringer spelar det ingen roll. Men det känns inte som en uppgift heller, det är 

naturligt liksom” (Andre). Att vara gängmedlem genomsyrar allt en individ gör, det är inte bara 

ett yrke eller en hobby det blir en del av vem den människan är som person. Att konstant ha 

gruppidentiteten nära inpå leder till att det blir en oerhört stark sammanhållning och det 

möjliggör att individerna både får och ger gränslöst stöd till varandra (jfr Klein, 2001). Detta 

skulle kunna vara det som gör att gänget sätts först. Om gänget upplevs vara en del av dem 

som individer så kan det även ses som naturligt att gänget sätts först och att majoriteten av en 
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individs tid spenderas med eller runt gänget. Vidare skulle detta synsätt och beteende, såsom 

tillgängligheten, även kunna vara en införlivning av ritualer som har lärts in genom 

socialiseringen. Detta skulle även kunna innebära att individen inte har något val, om den vill 

tillhöra gänget, än att sätta gänget först och att denna rit blir helt naturlig för individerna som 

är med. Detta skulle kunna stärkas av det faktum att det kan tänkas finnas en rädsla för att bli 

utesluten då gänget betyder så mycket för individen. Om hen inte följer beteendet av att alltid 

vara tillgänglig och att ställa upp för gänget skulle detta kunna innebära större negativa 

konsekvenser vilket leder till det gemensamma förhållningssättet (jfr Collins, 2004; Hornborg, 

2005) 

 

Om individen klarar av att uppfylla alla krav som ställs på den väntar ett medlemskap som är 

fyllt av gemenskap, tillhörighet och gemensamma symboler. Alla intervjuer hade ett ständigt 

återkommande tema av hur mycket tillhörigheten genomsyrade gängen. De aktiva 

medlemmarna ansåg att tillhörigheten var omfattande och gällde alla medlemmar oavsett 

avdelning. Allan uttryckte att man alltid var välkommen i gängets klubbhus både i Sverige och 

världen över. “Man har en säng vart man än befinner sig, både i Sverige och i världen. Det är 

en ganska häftig känsla” (Allan). Att olika avdelningar både inom Sverige och världen höll 

kontakt med och visade sin tillhörighet till varandra syntes tydligt i en av klubblokalerna.  

 

Fältobservation: I en av lokalerna fanns det även en stor anslagstavla med olika typer av 

kort och julkort skickade från andra avdelningar och supportergäng. Korten var skickade 

både från andra delar av Sverige och från större delar av världen. Det fanns bland annat 

julkort från olika delar av Australien, Nederländerna och USA. Utöver julkort fanns det även 

andra typer av kort som hyllade eller grattade gänget för olika händelser, bland annat nyår, 

att de funnits i 10 år och att de hade haft en bra fest. Båda lokalerna hade även flera speglar 

med tryckta hyllningar på som tavlor. Speglarna kom från andra avdelningar och hade texter 

som exempelvis ”Congrats on 1 year anniversary!! Love and respect ANNAN 

AVDELNING”, flera av speglarna hade också gängets logga centrerad.  

 

Det var tillhörigheten som gjorde det till ett lätt val att prioritera gänget framför allt annat. 

“Alltså man brukar bonda väldigt fort, oavsett vilken del av världen man tillhör. Är man en del 

i brödraskapet så är man, vi har alla genomgått samma prövningar” (Alex). Brödraskapen och 

tillhörigheten var något som var centralt i deras liv, det var något de var stolta över och något 

som de inte skulle byta bort. Brödraskapet och tillhörigheten var något som fanns kvar även 

om individen gick bort. Detta var något som blev tydligt i klubblokalerna där det fanns 

hyllningsväggar till bortgångna medlemmar. 

 

Fältobservation: Något gemensamt i de båda lokalerna var att de hade en hyllningsvägg 

eller hylla till bortgångna medlemmar. Där fanns det bilder, namn och olika typer av 

hyllande texter kring de bortgångna medlemmarna 
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Ett medlemskap innebär inte bara en stark tillhörighet utan även en tillit och något som fyller 

individens vardag. Genom tillhörigheten i brödraskapet så har medlemmarna ett stöd om det 

behövs. När Alex fick frågan om hans upplevelse av att alltid behöva sätta gänget först svarade 

han att det kunde vara svårt, men ett val som görs: 

 

Det tar ju på en ibland, det är klart. Men samtidigt så har man sin andra familj [gänget] så man 

har ju valt bort det andra och valt att sätta klubben före, och de sätter ju gänget före deras andra 

relationer så det är ju same same liksom (Alex)  

 

De aktiva medlemmarna uttryckte att det skulle vara väldigt tomt om de inte hade brödraskapet, 

att det var något de inte skulle välja bort för att det gav dem så mycket. Bland de aktiva 

medlemmarna fanns det en tydlig tillit i både gänget som stort och till de olika medlemmarna. 

Alex och Allan lyfte att deras tillit till gänget var oerhört djupgående, men ändå begränsad: 

“Tilliten är fett djup, jag skulle lägga mitt liv i deras händer, sen hade jag ju inte berättat mina 

värsta hemligheter för någon, medlem eller inte. Det är något man håller för sig själv” (Alex). 

Den starka tillhörigheten inom gäng och den djupt rotade identiteten individen utvecklar som 

medlem, kan ses gå hand i hand då de skulle kunna ses hamna i en beroendeställning till 

varandra (jfr Klein, 2001). Individens gängidentitet grundas och förankras i tillhörigheten som 

hen upplever genom gemenskapen till gänget och andra medlemmar. Den starka 

gruppidentiteten möjliggör att individen gör stora uppoffringar för att inte lämnas utanför. 

Samtidigt som tillhörigheten och gemenskapen behöver medlemmarnas tillgänglighet och 

benägenhet att ställa upp för att kunna fördjupas. Om tillhörigheten inte var lika djupt rotad 

skulle det kunna innebära att individer inte kommer att söka sig till och bli lika djupt involverad 

i gänget som den annars skulle. Detta skulle innebära en minskad beroendeställning för 

individen mot gänget vilket skulle kunna underlätta insatser för att hjälpa individerna. Enligt 

Klein (2001) har gäng en tendens att kunna vända allt som kommer i deras väg till något positivt 

för dem själva. Detta skulle kunna tolkas ses i att det fanns hyllningsväggar för de medlemmar 

som gått bort. Där det som omvänts till något positivt för gänget är en medlems bortgång. 

Genom att hylla en individs bortgång och hens insats till gänget skulle detta kunna tänkas få 

en positiv effekt genom att tillhörigheten ökar. Ingen blir bortglömd även fall de skulle gå bort, 

medlemskapet kvarstår och individen hyllas. Detta skulle kunna innebära ytterligare en 

anledning till att stanna kvar i gänget, vad som än händer så kommer medlemmarna fortfarande 

att ha en betydelse och tillhörighet till gänget. Således kan det ses att gängen vänder bortgången 

av medlemmar till sin fördel. 

Olika bilder av ett medlemskap 

Vad ett medlemskap innebär kan det finnas meningsskillnader kring. De före detta 

medlemmarna ansåg till skillnad från de aktiva medlemmarna att brödraskapet var ytligt, att 

det var fejkat och inte så starkt som de flesta gängen får det att framstå som. De före detta 

medlemmar berättade om att de hade upplevt tillit och gemenskap i början av medlemskapet 

men att detta sedan oundvikligt försvann. Erik menade att det var mycket misstro inom gänget, 

medlemmar misstänkte varandra för olika saker hela tiden och alla blev egoistiska istället för 

att tänka på gruppens bästa och att detta ledde till ”paranoia” bland medlemmarna. Elias var 

till viss del av samma uppfattning och framhöll även att medlemmar behöver vara förberedda 
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på att försvara alla sina handlingar och att det blev tydligare ju längre en individ var medlem. 

Det fanns ingen tillit eller förståelse som var djupgående och som innefattade alla medlemmar 

utan de flesta fick kämpa för att försvara sig. “Saken är den att det blir så individuellt tillslut, 

det här med att det är en familj är ren skit, du måste alltid vara beredd att försvara dina 

handlingar” (Elias). “Brödraskapet är rent skit, det är bara något dem säger, folk blir bara 

paranoida och mår skit egentligen men säger att de är sammansvetsade och att de står upp för 

varandra” (Erik). Istället för att känna av ett djupgående brödraskap och ändlös tillit kände de 

före detta medlemmarna sig istället svikna och utnyttjade. De ställde upp men fick det inte 

tillbaka, allt var ytligt och medlemmarna utnyttjades. Emanuel ansåg speciellt att de nya och 

yngre medlemmarna utnyttjades till fullo, “För att få en plats behöver de göra så mycket 

skitgöra, vad har att städa toaletter för betydelse i en process som borde grundas i att bygga 

upp en tillit?” (Emanuel).  

 

Uppfattningen kring innebörden av ett medlemskap är föränderlig. Det är en tolkningsfråga 

som kan skilja sig åt beroende på många olika faktorer. De före detta medlemmarna pratade 

om tilliten som påhittad och fejkat. Tilliten var främst där i början av medlemskapet men gick 

sedan i vågor eller försvann helt. “Ju mer man är med desto mer försvinner tilliten” (Erik). Att 

de aktiva och de före detta medlemmarna har olika uppfattningar kring tillhörigheten behöver 

inte betyda att en av grupperna har rätt och en har fel. Det skulle kunna betyda att upplevelsen 

av tillhörigheten och vad den innebär är en tolkningsfråga och att de som har lämnat gängen 

har kunnat analysera och tolka innebörden annorlunda efter att de har fått distans från 

medlemskapet. Detta då alla de före detta i olika omfattning pratade om tillhörigheten och 

gruppen i sig som anledningar till att de gick med i gänget. De fick en plats i samhället vilket 

tyder på att de senare har kunnat se igenom och kommit fram till att brödraskapet är ytligt. 

Glueck och Glueck (1937; 1940) menar att det är naturligt att individer ändrar sin uppfattning 

och inställning till olika företeelser, då människor utvecklas och genomgår en konstant 

mognadsprocess som gör att individens behov och upplevelser förändras. Att de före detta 

medlemmarna dels hade lämnat men även i efterhand såg gänget som ytligt och missvisande 

skulle kunna grundas i att de genomgått en mognadsprocess vilket gör att de inte längre 

glorifierar gruppen och den tillhörigheten som gänget står för. Gängen kan anses krävande och 

påfrestande både fysiskt och psykiskt för medlemmarna vilket inte är önskvärt när individen 

mognar och istället söker sig till stabilare situationer med mer autonomi (jfr Glueck & Glueck, 

1937; 1940). Medlemskapet innebär en osäkerhet i form av olika krav och omständigheter som 

individen inte nödvändigtvis kan styra eller själv välja om hen vill vara med på eller inte. När 

medlemmarna är yngre behöver detta inte nödvändigtvis ses som något negativt utan kan 

istället ses som spännande eller intressant men att det för medlemmar som mognat mer inte är 

lika tilltalande. Vad ett medlemskap innebär och hur det tolkas av medlemmarna kan således 

variera beroende på individens mognad och utveckling. Detta skulle också kunna innebära att 

vinsterna med ett medlemskap är svårare att uppnå för de mer mogna medlemmarna vilket 

också kan leda till beslut och genomförande av att lämna gänget. 
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Symbolers betydelse för tillhörigheten  

Interna symboler och dess innebörd är en central aspekt inom tillhörigheten till 

brödraskapsbaserade gäng. Alla de intervjuade pratade om att tillhörigheten till gänget inte var 

något som doldes eller något som de höll hemligt. Det skulle synas att man var med. Detta 

gjordes genom västar, tröjor, andra kläder och tatueringar för alla. “Vår gemenskap, vår familj 

syns så klart, vi har färger som vi bär, och vi bär allt med stolthet” (Allan). På västen finns det 

flera olika märken, vissa av dessa var allmängiltiga, sådana som alla skulle ha på västen. Det 

kunde vara till exempel namnet på gänget eller landet eller regionen de tillhör. Sen finns det 

märken som visar individens prestationer, sådana som individen bara får bära om han gjort 

vissa specifika saker för gänget. Individens plats i gänget, alltså var i hierarkin han befann sig 

finns också med som märke på västen, och det gällde att följa reglerna: “Vem som helst får inte 

ha vad som helst på sin väst heller, vissa märken är privilegier för att man har gjort något” 

(Erik). Det fanns även två specifika färger kopplade till deras olika gäng vilka syntes i deras 

symboler och klubblokalerna. Färgerna som gängen hade var väldigt viktiga, dessa visade 

ytterligare vilket gäng de tillhörde och det var viktigt att respektera “Det gäller fan att inte ta 

någon annans färger, för då är man körd alltså. Du får absolut inte förlika dig med något som 

du inte tillhör” (Emanuel). Individerna som är medlemmar i gäng ses och upplever även sig 

själva som avvikande från samhället. Tydliga symboler som uppvisar tillhörigheten kan tänkas 

göra att medlemmarna kommer ännu längre ifrån samhällets normer och förväntningar. Det 

kan finnas många gemensamma drag mellan en gängmedlem och en “vanlig” 

majoritetsmedborgare. Detta blir dock svårare att se och acceptera ju mer avvikande 

gängmedlemmen är. Detta kan tänkas ske från båda hållen, en gängmedlem vill inte förlika sig 

med en “vanlig” medborgare och en “vanlig” medborgare vill inte förlika sig med en 

gängmedlem. Det skulle kunna ses som en ömsesidig exkluderingsprocess (jfr Goffman, 2011). 

Tillhörigheten kan ses öka genom att gänget distanseras ytterligare från samhället vilket skulle 

kunna gynna gänget då gruppidentiteten förstärks genom att de är unika och avvikande i 

jämförelse med samhället. Att medlemmarna försätts längre ut i samhällets ramar skulle också 

kunna innebära att individen upplever sina möjligheter i samhället minska och att det är försent 

för att ändras. Att gå tillbaka och försöka uppfylla andra förväntningar än den väg som hen valt 

ses som oerhört svårt och kan därför bidra till en fördjupad roll i hens gängmedlemskap (jfr 

Goffman, 2011; Klein, 2001). 

 

Fältobservation:  

De två klubblokalerna som besöktes låg båda i utkanten av städer, de hade tydliga skyltar 

och markörer utanför huset som tydliggjorde vilka de var och att de var mc-gäng. Det fanns 

även ett högt staket runt båda lokalerna. Inne i byggnaderna fanns det ett gemensamt tema 

av gängens färger som användes till inredning, bland annat som färg på väggarna, mattor 

och borden. Gängets namn, logga och geografiska placering fanns genomgående i de båda 

klubblokalerna på till exempel dricksglas, väggar och tavlor. I en av klubblokalerna fanns 

det flera rum med sängar i, ett ordentligt kök och även en matsal. De båda lokalerna hade 

en festlokal där det fanns en bar, och i en av dem fanns det även en scen inne i festlokalen.  
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Tillhörigheten är inte exklusiv för de aktiva medlemmarna utan kan även gälla till viss del för 

utomstående. Två av männen som intervjuades berättade att supportkläder för deras mc-gäng 

eller det supportergäng de var med i hade en relativt kommersiell försäljning av deras kläder 

vilket betyder att vem som helst kunde köpa och använda dem. Om någon hade supporterkläder 

på sig sågs detta av medlemmarna som stöd för gänget. Även Alex berättade att det var mer än 

bara klubbmedlemmar som hade supporterkläder till mc-gänget, men att där var det vänner, 

bekanta, familj eller flickvän som hade deras supporterkläder. Alla tre lyfte också fram att om 

någon hade på sig supporterkläder och sedan var med i eller associerade sig med andra gäng, 

så var det inte okej och såg som väldigt respektlöst.  

 

Det är väl inte jätteintelligent att gå runt med kläder eller väst om du inte är medlem. Då finns 

det konsekvenser på det kan man ju lätt säga. De flesta förstår ju dock att det är jävligt dumt, 

det är sällsynt att någon skulle göra det (Alex)  

 

Tatueringar var dock viktigare att det enbart var medlemmar som hade. Det betydde mycket 

för både medlemmarna och för gängen att individerna visade att de var hängivna genom att 

permanent märka kroppen med symboler och namn som tillhörde gänget. Dessa gjorde även 

att individerna stack ut från mängden mer och visade att de inte brydde sig om vad andra tyckte 

“Jag visar vad jag är genom mina tatueringar, alla Svensson tycker det är puckat men jag 

tycker ju samma om exakt allt dem gör så varför skulle jag bry mig?” (Alex). Något de flesta 

nämnde under intervjuerna var även att tatueringarna som visade tillhörighet enbart var för de 

aktiva medlemmarna eller de medlemmar som fortfarande är med i gemenskapen på ett eller 

annat sätt. Om någon har gått ur eller blivit utkastad får de inte längre ha något som kopplar 

dem till gänget längre på sig, och detta inkluderar även tatueringar. Ofta gällde det att täcka 

över dem så fort som möjligt “De brukar få 24 timmar på sig att få bort tatueringarna, vad 

som händer sen är olika men det är fan inte bra” (Andre). 

 

Fältobservation: Alla de som intervjuades hade synliga tatueringar på armar och överkropp. 

Två av dem hade tatueringar på halsen och i ansiktet. Fyra hade tatueringar på händer och 

eller fingrar. De aktiva medlemmarna hade även alla minst en tatuering med gängets namn 

eller logga på armarna som syntes tydligt. 

 

Symboliken inom brödraskapsbaserade gäng har en stor betydelse för medlemmarna. De 

gemensamma symbolerna som gängen hade kan ses som delar i ritualer för gänget. Att ha en 

tröja i gängets färger hade en större betydelse i det kulturella sammanhanget än att bara vara 

en färg. Att visa sin tillhörighet genom väst, kläder, tatueringar med mera lyftes fram som 

oerhört viktigt. Om någon utan behörighet använde kläder eller andra symboler som visar 

grupptillhörighet menar flera av de intervjuade att det skulle få stora negativa konsekvenser för 

den individen om den inte tog bort eller slutade använda dessa snarast. Tillhörigheten till 

gruppen kan inte visas upp utan kunskap om symbolerna och vilka som får bäras av vem. Till 

exempel att det finns olika märken på västarna som är unika och något en individ måste förtjäna 

att få bära. För medlemmarna skulle det kunna tolkas som en kränkning om någon som inte 
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sågs som behörig bar något som ”tillhörde” gänget. Symbolerna kan bära på en tyst 

kommunikation vilket medlemmarna tar på stort allvar. Det skulle kunna vara ett tecken på att 

symboliken inom gäng är kraftfulla ritualer där symbolerna har en större betydelse än symbolen 

i sig. Kunskapen kring, och vem som fick bära vad, framkom ha en stor betydelse för 

medlemmarna. Symbolerna kan även ses som kraftfulla ritualer då det kunde leda till stora 

negativa konsekvenser om de används fel (jfr Collins, 2004). Att de yttre symbolerna har en 

stor betydelse för medlemmarna skulle kunna grundas i att medlemskapet i gänget är något 

exklusivt, det är något som är speciellt och som för många ses som en vinst. De är medlemmar 

i en organisation som har ett anseende och som skapar respekt genom visad tillhörighet. Att 

obehöriga ej tillåts att bära eller på andra sätt uppvisa gängets symboler skulle kunna grundas 

i det faktum att gängets rykte och således medlemmarnas rykte ej ska ta skada av att någon 

utomstående gör det. 

Gängmedlemskapets påverkan och behovet av engagemang 

Att tillhöra ett brödraskapsbaserat gäng är något som påverkar de enskilda individerna 

fundamentalt. Alla intervjuade uttryckte att vem som helst inte skulle passa som gängmedlem. 

Att vara medlem är något som påverkar hela personens liv, gänget blir en del av individens 

identitet. Det passar inte alla att bland annat behöva stötta gänget och ständigt vara tillgänglig, 

alla är inte beredda att offra allt för gänget och ställa upp på allt som händer, både det positiva 

och negativa. Personerna, aktiviteterna och tillhörigheten blir en del av individen som sätter 

sig väldigt djupt. “Jag bildade ju en identitet när jag var 16 år, jag var ju någon, jag var den 

där farliga killen … och sen när jag skulle lämna allt kändes det tomt, vem är jag nu liksom?” 

(Erik). Både Emanuel och Erik uttryckte att de fortfarande kunde sakna livet de hade tidigare 

samtidigt som det kändes skönt att vara ute från det, men att det var en del av dem som alltid 

skulle vara kvar i tankesättet som gängmedlem. Det påverkar i en så pass omfattande grad att 

det är en del av vilka de är än idag, och kommer så att vara framåt: 

 

Det sitter i ryggraden och är en del av vem jag är, något som aldrig kommer försvinna, även 

om jag inte håller på med något nu så kommer det ändå upp tankar och så, jag kommer nog 

aldrig bli av med det helt och hållet. (Emanuel)  

 

Alex och Andre ansåg också att personligheten de fått som medlemmar sitter djupt rotad. Vem 

de är idag, de erfarenheter och färdigheter de besitter, är något de har kämpat sig till genom sitt 

medlemskap. Att vara en gängmedlem är inte bara medlemskap, utan det är vilka de är som 

personer. Att de före detta medlemmarna flera år efter deras utträde fortfarande känner att 

personligheten som skapades under deras gängtillhörighet är en del av vilka de är kan vara ett 

bevis på hur djupt rotad socialiseringen inom gänget blir (jfr Klein, 2001). Socialisationen till 

och inom gänget är omfattande och sker kontinuerligt under all den aktiva tiden, vilket kan 

vara anledningen till att personligheten sätter sig såpass djupt att det blir en del av dem som 

individer. Om något genomsyrar allt en person bryr sig om och engagerar sig i under 4 år eller 

längre och är något som individen blir bekräftad genom, så kan det tänkas fullt naturligt att 

detta sedan i viss utsträckning finns kvar länge. I synnerlighet då tillhörigheten i ett gäng inte 

är som andra roller en individ tar på sig eller tillhör. Ett gängmedlemskap är konstant, 

personligheten anpassas och tillhörigheten kan ses innebära allt för individens existens (jfr 
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Klein, 2001). Personlighetens och tillhörighetens karaktär skulle således även kunna ha en 

större påverkan än tiden individen engagerar sig i gänget. Om individen är villig och motiverad 

i medlemskapet skulle påverkan på hens personlighet kunna vara omfattande trots en kort tid 

inom gänget, vilket också skulle kunna innebära att det är de som är engagerade från början, 

som upplever större vinster och således involverar sig ännu djupare. Engagemanget skulle 

således kunna ses ha en kumulativ effekt och leda till en djupare och djupare gängpersonlighet. 

Förväntningar på medlemmen - egenskaper och aktiviteter 

En central aspekt inom gängmedlemskap är medlemmarnas individuella egenskaper. Alla de 

som intervjuades menade att lojalitet var den absolut viktigaste egenskapen för en medlem. 

Lojaliteten krävs för att tilliten ska kunna finnas där. De gör bland annat kriminella handlingar 

tillsammans och behöver veta att de andra är lojala och inte pratar med polisen till exempel. 

Lojaliteten krävs även när medlemmar förväntas släppa allt och stötta upp gänget med det som 

behövs. Om inte lojaliteten finns där så försvinner en grundpelare som gör att resten fungerar 

runt om. “Lojaliteten är ju A och O, utan den finns vi inte” (Allan). “Lojalitet krävs det jävligt 

mycket av för du sätter ju klubben framför i stort sett allt” (Alex). De aktiva medlemmarna 

lyfte i högre grad än de före detta medlemmarna fram att det även behövdes disciplin och 

målmedvetenhet utöver lojalitet. Detta för att kunna stiga i hierarkin och att uppfylla de krav 

som ställs på dem som medlemmar. Erik, Elias och Alex lyfte även fram att alla medlemmar i 

gängen på vissa sätt är lika, bland annat har de samma intressen och samma värderingar, men 

att de också kompletterar varandra. Att medlemmarna kompletterade varandra med sina 

egenskaper är vad som gjorde gänget funktionellt enligt Erik: 

 

Några tänker, några slåss. De kompletterar varandra. Det är lite så. Sen är det bra att ha någon 

som kan läsa av både människor och situationer så man inte helt plötsligt står på helt fel ställe 

och inte är beredd. (Erik) 

 

Lojaliteten kan förutsättas stärka gängidentiteten. Genom en stark lojalitet sätter medlemmarna 

gänget först och stöttar varandra utan gränser. Lojaliteten bidrar till att medlemmarna inte 

ifrågasätter handlingar eller behov som gänget i stort eller andra medlemmar har, utan att de 

ställer upp oavsett vad det är. Som tidigare nämnt blir gänget en del av individen genom 

socialiseringen vilket också kan antas bygga upp en stark lojalitet då gänget i sig ses som en 

del av medlemmen, av vem den är. Lojaliteten skulle kunna vara en grund till att individerna 

inte helt kan lämna gängidentiteten även om de inte är medlemmar i gänget längre, för det sitter 

såpass djupt inom dem (jfr Klein, 2001). Under den aktiva tiden skulle det därför kunna antas 

att individen får svårare att reflektera eller tolka sin situation eller andra möjligheter i livet tack 

vare deras ständiga lojalitet som bidrar till deras konstanta gängidentitet. Utan utrymme för att 

reflektera kring sin situation och sina val skulle det även kunna innebära att individen går 

djupare in i sin identitet som gängmedlem och den blir mer och mer övervägande. Utan 

reflektion kan andra potentiella möjligheter inte uppmärksammas. 

Ett gemensamt förhållningssätt 

Det gemensamma införlivandet av regler, normer och beteenden är en central del av ett 

gängmedlemskap. Sutherland, et. al. (1992) menar i sin teori om kriminellt beteende att det är 



39 
 

något som lärs in genom interaktioner. Genom umgänge och genom att bevittna hur andra 

medlemmar beter sig lär sig individen vad det är som är accepterat och åtråvärt. Detta skulle 

kunna innebära att det är socialiseringsprocessen som möjliggör att medlemmarna, oavsett 

gäng har liknande förståelse av egenskaper och prioriteringar. Under intervjuerna framkom det 

flera gemensamma förhållningssätt så som att lojalitet är viktigast, att inte vem som helst kan 

bli medlem och att många hade liknande upplevelser och tankar kring gängens symboler. Enligt 

Sutherland, et. al. (1992) innebär socialiseringsprocessen allt det som gruppen står för inte bara 

det kriminella beteendet exempelvis attityder, drivkrafter och beteenden lär in genom 

interaktioner. Det går därefter att göra antagandet att detta kan vara en av grunderna till att de 

som intervjuades hade många liknande uppfattningar och att det sedan skulle kunna vara 

distansen från medlemskapet som skapar skillnaderna. Om en medlem inte skulle följa de 

gemensamma förhållningssätten skulle en möjlig konsekvens vara att den börjar uppleva 

distans till och utanförskap från gänget vilket troligtvis inte är en önskad effekt med grund i att 

gänget är en oerhört stor del i individens liv. Gängidentiteten är något som medlemmarna inte 

lämnar under sin aktiva tid, utan de är alltid gängmedlemmar oavsett vilken tid på dygnet det 

är eller var de befinner sig (Klein, 2001). Intervjupersonerna uttryckte att medlemmar alltid 

behöver prioritera gänget och att det inte är något som ska ifrågasättas utan det är något som 

bör ske naturligt och snabbt vilket kräver lojalitet. Det skulle kunna tänkas att lojaliteten är en 

av de delar som socialiseras in och således byggs upp över tid och gradvis blir starkare. 

Samtidigt som det också skulle kunna vara så att lojaliteten är en förutsättning från första dagen 

och är något som krävs för att individen ska få tillgång till gemenskapen och således behöver 

bygga upp en stark lojalitet väldigt fort. Lojalitet skulle även kunna vara både en förutsättning 

för tillträde och en socialisering in i gänget. Hur lojaliteten skapas eller byggs upp kan troligen 

variera beroende på den enskilda medlemmen och hur engagerad den är. Lojaliteten är en del 

inom medlemskapet som påverkar och påverkas av många faktorer vilket gör att det skulle 

kunna vara individuellt hur den upplevs. 

Stress, oro, glädje och spänning inom gänget 

Ett gängmedlemskap innebär att individen behöver hantera många olika situationer. Det var 

enligt Alex och Erik viktigt att kunna hantera stress generellt och även stressfulla situationer 

då dessa kunde uppstå relativt frekvent vissa perioder. Alla förutom Emanuel och Andre ansåg 

att det kunde vara stressfullt att vara med. Ibland blev det väldigt mycket som hände och det 

kunde leda till mycket stress för de enskilda individerna. Alex menade dock också att det var 

upp till varje person hur mycket uppgifter den tog på sig och hur den själv kunde hantera de 

krav som ställdes. Emanuel och även till viss del Elias upplevde en viss stress men mest en 

nervositet, när de upplevde att de inte fick den förväntade stöttningen och lojaliteten. Emanuel 

menar att det kunde finnas en del faror med att synas som gängmedlem: 

 

Varför utsätter jag mig för det här, jag kunde ju gå runt osynlig med en vanlig jacka och sälja 

mitt knark eller driva in mina pengar. Vad fan är det som gör att jag ville ha alla blickar på mig? 

Tänk om det hade kommit en fullvärdig medlem av något annat gäng. Hade de andra ställt upp 

för mig eller hade jag stått själv? Sådant gjorde mig jävligt nervös. (Emanuel)  
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Stress lyftes fram som något som kunde finnas närvarande i vissa perioder eller situationer. 

Glädje och spänning var däremot något alla intervjuade ansåg finnas ofta närvarande i gngen. 

Det upplevdes vara kul att vara medlem i ett gäng, då det hände saker hela tiden och de hade 

väldigt roligt tillsammans i gänget: “Man kunde aldrig förlora. Det var som att man var i Las 

Vegas och satt med turtärningar, det slutade aldrig illa, vi hade så jävla kul” (Erik). Emanuel 

lyfte fram att ingen skulle gå med i ett gäng om det inte skulle vara roligt och spännande. Både 

Erik och Alex berättade att de hade mer erfarenhet av livet och hade upplevt mer än andra i 

deras ålder. Genom gänget fick de möjlighet att göra sådant som andra bara kunde drömma 

om. “Jag känner att jag har gjort mycket mer i livet än en vanlig i min ålder, sett mer, gjort 

mer, och det kan ju både vara positivt och negativt” (Alex). Emanuel menade dock att det 

roliga och spännande med tiden byttes ut mot mer negativa känslor som stress eller bitterhet. 

Sanktioner  

Genom inlärningen byggs det upp en kunskap av vilket beteende som är okej eller inte. Vad 

som hände om man bröt mot reglerna skiljer sig åt i svaren mellan de aktiva och de före detta 

medlemmarna. De aktiva medlemmarna svarade mer i stora drag att det inte är bra, och undvek 

eller ville inte uppge vad som hände om en individ bröt mot regler. De före detta medlemmarna 

uppgav mer detaljerade förklaringar och gav som exempel att individen kunde få tillsägelser. 

Den kunde bli skadad eller påhoppad och för mer allvarliga regelbrott kunde individen bli 

utesluten eller mördad. Alex och Erik lyfte fram att många av reglerna som finns handlar om 

sunt förnuft, till exempel att medlemmarna inte skulle utsätta försvarslösa individer så som 

äldre eller barn. Majoriteten av dem som intervjuades nämnde även att det inte är okej att ge 

sig på kvinnor eller att ta en tjej från någon annan i gänget. Erik och Emanuel och även till viss 

del Elias ansåg att det fanns en del regler som mest var för syn skull, regler som inte följdes 

men som de flesta inte heller pratade om då de bröts. Det var något som inte var okej egentligen 

men som det ändå sågs mellan fingrarna med. Exemplen de gav var regler kring att slå sina 

flickvänner och även viss användning och mängden av droger som konsumerades. Med droger 

kunde medlemmarna få “knarkförbud” vilket innebar att de helt enkelt fick sluta bruka droger 

eller så blev de utkastade, och om en individ valde att sluta men sedan inte höll vid det så var 

det verkligen inte bra. Att ljuga eller lova de högre uppsatta i gänget något som sedan inte hölls 

ansågs vara ett väldigt allvarligt regelbrott vilket kunde leda till allvarliga konsekvenser. Ju 

mer kraftfulla ritualer är, desto större negativa konsekvenser sker när någon bryter mot eller 

inte genomför ritualen. Många ritualer som finns inom olika gäng framstår som kraftfulla, och 

då följs i stor utsträckning och det finns allvarliga konsekvenser för medlemmar som inte följer 

ritualerna (jfr Collins, 2004; Hornborg, 2005). Anledningen till att det blir stora reaktioner när 

medlemmar inte följde gängets ritualer kan vara just för att det sällan skedde vilket medför 

större reaktioner, kanske på grund av en förvåning. Om gängens normer, regler och beteenden 

inte hade ritualiserats hade de inte haft lika stor innebörd för gänget och således hade en mindre 

reaktion kunna uppstå. Att mycket handlingar och beteenden inom gängen kan ses som 

kraftfulla ritualer skulle kunna påverka och öka gemenskapen för medlemmarna och dem som 

följer ritualerna. Det skulle kunna skapas en starkare gemenskap och “vi-känsla” kring dem 

som har kunskap kring och följer ritualerna (jfr Collins, 2004; Hornborg, 2005). Detta kan även 

förstärka deras gängidentitet då de som engagerar sig och följer ritualerna belönas med djupare 
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tillhörighet och de som inte gör det kan hamna utanför gänget. Medlemmarna behöver rota sig 

djupt i gängets verksamhet för att kunna ta del av och möjliggöra gruppidentiteten (jfr Klein, 

2001). 

Förverkligande av den interna hierarkin; struktur och regler  

Inom ett brödraskapsbaserat gäng kan inte medlemmarna agera eller bete sig hur de vill. Alla 

som intervjuades hade samma uppfattning om att det finns en tydlig struktur inom gängen. Det 

finns en hierarki som är komplicerad att ifrågasätta för medlemmarna. Det finns tydligt 

uppdelade roller som har olika innebörd och ansvar. “Det är väldigt strikt, det är fruktansvärt 

hårt, det är ju bra också, det är bra att alla har sin roll, jag gillar det” (Alex). Att stiga i 

hierarkin kan göras bland annat genom tid och att ha varit medlem länge men även genom att 

en individ utmärker sig. Hur det går till exakt skiljer sig från person till person menade Alex. 

Emanuel som själv hade varit ledare i sin grupp framhöll att de försökte att vara rättvisa mot 

alla medlemmar, ingen skulle behöva bevisa sig själv genom att förnedra sig, utan medlemmar 

fick visa sig själva och få tillit genom sina handlingar. De hade tydliga positioner men försökte 

framhålla allas lika värde, men samtidigt hade han själv och den andra ledaren det avslutande 

ordet och bestämmanderätten. I gängen är det således olika maktpositioner, där vissa ger order 

och vissa tar order. Detta kan tolkas som en maktritual, något som kräver att deltagarna visar 

respekt och följer de givna omständigheterna såsom den rådande hierarkin (jfr Collins, 2004). 

Att makten ritualiseras kan innebära att det blir lättare för nya medlemmar att acceptera och 

följa ordningen. Maktritualerna skulle även kunna möjliggöra för medlemmarna att ha något 

att sikta mot. Att själva komma upp i hierarkin kan tänkas vara något som motiverar 

medlemmarna till att följa den rådande hierarkin och respekterar dem som ger order, för att 

själv inte anses motvillig vilket skulle kunna bromsa in deras utveckling och möjligheter i 

gänget. I de mer organiserade och större gängen var det mer uppstyrt när gänget skulle träffas 

och ha klubbmöten “vi hade ett möte i veckan, pratade om planer och allmänt, då skulle man 

vara där annars ställer inte personen upp och det är jävligt illa” (Emanuel). Alla som 

intervjuades var eniga om att det fanns tydliga regler inom gäng “folk tror gäng är helt vilda 

och hämningslösa men jag menar det finns en tryckt regelbok till och med” (Elias). Olika gäng 

har olika regler. Vissa gäng hade både regler som var på en nationell nivå och regler som låg 

på regional nivå. Det fanns även vissa gäng som hade regler just för den avdelningen vilket 

kunde ha sin grund i tidigare händelser, som de via regler ville undvika att de skulle upprepas.  

Aspekter kring droger 

Droger och droganvändning är ett tvetydigt ämne inom gängkriminalitet. Alla som intervjuades 

ansåg att det fanns en stor tillgång till droger inom gängen, vissa ansåg att detta blev 

problematiskt och vissa ansåg att det var under kontroll. Droger var viktiga enligt Erik och 

Allan till stor del på grund av dess ekonomiska innebörd. Att sälja eller smuggla droger bidrog 

med uppgifter för medlemmarna och inkomst för både gänget och individerna. De tryckte dock 

båda två på att det även brukades en hel del inom gänget. Om droganvändning utgjorde ett 

problem eller inte, skilde sig åsikterna om. Erik och Alex ansåg inte att det var något större 

problem med droganvändning inom gängen, utan såg det mer som en naturlig del av umgänget:  
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Grejen är att det [droganvändning] sköts jävligt bra, det är inte så att folk springer runt och är helt jävla 

pundiga hela tiden utan det är på fester och så det kan flöda en hel del, men använder någon för mycket 

så går det oftast jävligt fort utför och personen riskerar att uteslutas” (Alex). 

 

Emanuel ansåg däremot inte att droger var bra reglerat inom gängen. Han utvecklade själv ett 

allvarligt missbruk vilket tog honom många år att lyckas komma ifrån. Medlemmarna hade en 

överenskommelse om att de skulle ställa upp för varandra men Emanuel och Elias ansåg att 

droger stod i vägen för det. Drogerna gjorde medlemmarna till motsatsen av tillförlitliga och 

handlingskraftiga “Det var för pundigt alltså … det var mycket snack och lite verkstad för deras 

del. Om någon hade problem så får man fan släppa saker och ting men nej det var inte så det 

gick till i verkligheten” (Emanuel). En stor del av att tillhöra gänget var för att de ville känna 

sig stöttade. Tillhörigheten och lojaliteten som medlemskapet innebar skapade ett fundamentalt 

skäl till att vara med. Ritualerna inom gängen är kraftfulla vilket innebär negativa konsekvenser 

när dessa bryts. De före detta medlemmarna uttryckte att gängens ritualer inte följts av gänget 

i sig och att detta ledde till att tilliten och senare viljan att vara med försvann (jfr Collins, 2004; 

Hornborg, 2005). Om ritualer kring bland annat lojalitet inte följs kan det därefter ses ge 

konsekvenser i form av minskad vinning av medlemskapet. Den minskade tilliten skulle även 

kunna minska gängidentiteten och lojaliteten då de inte upplevde att andra medlemmar ställde 

upp som de borde för gänget och dess medlemmar. Den minskade gemenskapen gjorde att de 

före detta medlemmarna som intervjuades kände att de stod själva istället för att stå med gänget. 

Detta kan innebära att gängets överlevnad och medlemmarnas vilja att vara med är något som 

behöver upprätthållas och inte kan förutsättas finnas automatiskt. Medlemskapet behöver ha 

mer positiva effekter än negativa vilket inte kan tas för givet, utan är något som behöver 

respekteras från de högre uppsatta i hierarkin och de andra medlemmarna.  

Parallella liv och förväntningar kring kriminellt beteende 

Alla individer, inklusive gängmedlemmar, har ett behov av en fungerande ekonomi. Tillgången 

till och bibehållandet av ordinära lönearbeten skiljde sig mycket åt mellan de som intervjuades. 

Emanuel berättade att han nästan alltid hade legitimt arbete vid sidan av gänget och att han 

gjorde det för att det såg bra ut utåt. Även Erik och Alex hade haft en del jobb men de båda 

berättade att dessa var svåra att behålla. De behövde ofta lämna jobbet med kort varsel eller 

inte ens dyka upp av olika anledningar, vilket gjorde att de använde upp alla sina chanser och 

jobbade ofta bara några månader på varje ställe. Allan hade en anställning och hade under en 

längre period varit timanställd på ett boende för personer med missbruksproblematik. Andre 

och Elias hade inte och ville inte ha något legitimt arbete när de var aktiva i gängmedlemmar. 

Den mesta av kriminaliteten som utfördes av medlemmar inom gängen handlade om att 

individen behövde pengar, inte att gänget hade ett behov av eller krävde att individen skulle 

utföra de kriminella handlingarna. Alla som intervjuades berättade att de utförde kriminella 

handlingar under den aktiva gängtiden. Enligt Erik möjliggjorde gängmedlemskapet att fler 

brott kunde genomföras lättare. Det gav pondus och även en vetskap att om något går fel 

kommer de att bli stöttade av andra medlemmar. “Det spelade ingen roll vad du hade gjort, om 

det var fel eller rätt, för när dom[gänget] kom så hade man rätt” (Erik). Tiden före och tiden 

efter gänget, innebar inte lika frekventa eller lika allvarliga brott. Varför de före detta 

medlemmar fortfarande begick brott handlade bland annat om att de fortfarande hade ett behov 
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av att få in pengar. De kriminella handlingar som genomfördes under den aktiva gängtiden 

handlade inte enbart om att medlemmarna behövde införskaffa sig pengar. Att utföra kriminella 

handlingar åt ett gäng eller tillsammans med ett gäng kunde även göras för att stärka relationen. 

“Ibland fick man något [pengar] för det och ibland fick man inget, då var det mer ”gör detta 

för oss bara, så blir det bra för er” och då fick vi inget” (Erik). “Man hjälpte till liksom och 

gjorde saker för klubben, det var luddigt. Ibland fick man pengar ibland inte. Man ifrågasatte 

inget liksom, det var inget konstigt” (Elias).  

 

Kriminalitet kan ses som en naturlig del i att tillhöra ett brödraskapsbaserat gäng. Att flera av 

de kriminella handlingarna inte hade en grund i ekonomisk vinst utan uppbyggnad av relationer 

stämmer överens med Sutherlands et. al. (1992) teori om att kriminellt beteende är inlärt. 

Medlemmarna kan antas göra ett ställningstagande när de väljer att utföra de kriminella 

handlingarna för gängen. De vill dels ta avstånd från samhället och dels kan de tänkas ansöka 

om deltagande i gängets gemenskap. En medvetenhet om att gänget kräver vissa handlingar av 

individerna och att de behöver genomgå prövningar för att bevisa sig själva och sin eventuella 

värdighet, skulle kunna innebära en mer öppen inställning till att genomföra dessa handlingar. 

Medlemmar eller potentiella medlemmar kan således förutsättas att inte vara benägna att 

ifrågasätta en medlem högre upp i hierarkin eller något som gänget behöver generellt då detta 

skulle kunna innebära att de inte kommer få tillgång till samma tillhörighet som finns bland 

resterande medlemmar. Om en medlem motsätter sig den hierarkiska ordningen skulle det 

kunna tolkas som att medlemmen inte håller med om vad gänget står för vilket kan förhindra 

ett fullständigt medlemskap och tillhörigheten som det innebär. För att ytterligare visa sin vilja 

att tillhöra gänget skulle det kunna innebära att medlemmarna medvetet sätter sig emot de 

förväntningar som samhället har på dem för att ytterligare distansera sig från 

majoritetssamhället. 

Uppfattningar från och relationer till utomstående   

Brödraskapsbaserade gäng tar upp majoriteten av de aktiva medlemmarnas sociala samvaro. 

Bland de som intervjuades fanns det olika uppfattning kring relationer utanför gänget. 

Vänskapsrelationer var något som var svårt att upprätthålla med individer som inte var aktiva. 

Det fanns ingen förståelse hos dem för att gänget behövde prioriteras. De förstod inte på samma 

sätt som de inom gänget och de blev då mindre intressanta. Det fanns en allmän uppfattning 

bland de intervjuade att de inte hade något gemensamt längre med individer som inte var aktiva 

“Jag hade inga andra vänner som inte var aktiva. Alla mina vänner har varit det, jag släppte 

andra människor jävligt fort, man hade inget gemensamt med dem” (Emanuel). Både Alex, 

Allan och Emanuel lyfte fram att de hade flera vänner eller bekanta utanför gänget men att de 

var aktiva på andra sätt. Ofta träffades de genom affärer som de gjort genom eller med gänget.  

 

Möjligheten till att kunna upprätthålla kärleksrelationer fanns det en viss skillnad i 

uppfattningen kring. Alla som intervjuades hade minst försökt att ha ett förhållande under deras 

aktiva tid.  Det upplevdes svårt av alla förutom Andre att ha en kärleksrelation som aktiv 

gängmedlem, “Min tjej förstår vad jag gör och det har i alla fall hittills inte varit ett problem, 

inget stort problem i alla fall” (Andre). Allan lyfte att det till en viss del går utmärkt att ha 

partner men att de brukar tröttna efter ett tag eftersom de i gänget alltid var upptagna och de 
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inte prioriterade sina partners. Alex och Erik berättade att de hade haft en flickvän länge, men 

att det aldrig fungerar när gänget tar upp så pass mycket tid och att det alltid kommer att 

prioriteras högst. För att det skulle finnas en chans till en kärleksrelation menade Erik även att 

flickvännen behövde ha kunskap om gänget och på något sätt acceptera det.  

 

Att ha en tjej som inte visste om eller inte gillade gänget hade aldrig fungerat eftersom gänget 

kom på första plats och hon kanske på andra. Allt blir väldigt komplicerat om hon inte vet vad 

som händer, då måste man ljuga hela tiden vilket blir skevt i längden. (Erik) 

 

I socialiseringen till gänget där också gängidentiteten skapas och stärks upp formas individerna 

tills de passar i gänget vilket också för dem längre ifrån samhället. De är avvikande och vill 

vara avvikande. Ett kriminellt liv är ett aktivt val som gjorts när andra möjligheter funnits vilket 

skulle kunna vara en av anledningarna till att det är svårare med relationerna utanför. 

Medlemmarna väljer således att inte vara som alla andra vilket också kan vara det som påverkar 

deras egen och andras vilja till relationer med dem (jfr Goffman, 2011; Klein, 2001; Sutherland, 

et. al., 1992). Fasaden av gängtillhörigheten är något som medlemmarna konstant måste hålla 

uppe vilket var något flera av de intervjuade uttryckte då gänget ständigt fanns närvarande i 

medlemmens liv. Att alltid behöva upprätthålla en yttre fasad och rykte skulle också kunna 

tänkas påverka möjligheten att umgås eller ha relationer med andra negativt. 

Rivalitet  

Det finns många olika brödraskapsbaserade gäng och det finns aspekter inom de olika gängen 

som kan vara både snarlika och olika. De flesta som intervjuades var eniga om att det fanns 

rivalitet mellan olika gäng. Enligt Erik är den rivaliteten egentligen ogrundad, eftersom alla 

gängen på ett eller annat sätt är ute efter samma sak. Alla står utanför samhällets normer, alla 

medlemmar har ungefär liknande syn på hur saker och ting bör gå till men ändå så slåss de mot 

varandra när de egentligen borde gå samman. Alla som intervjuades menade att det var olika 

former av relationer och olika mycket rivalitet till andra gäng. Vissa av dem som intervjuades 

menade att det fanns en stor variation i vilken typ av relation det var till andra gäng. Det fanns 

vänskapsrelationer och samarbeten, mellan vissa gäng var det krig, vissa gäng samarbetade 

men fick det att se ut som de var ovänner utåt sett. Alex menade istället att det gänget han var 

med i tolererade andra gäng men att rivaliteten var ständigt närvarande och att det inte finns 

någon tillit alls vilket omöjliggör djupare samarbete. 

 

I inlärningen till ett kriminellt beteende sker det även en omfattande uppbyggnad av vi- och 

dem känsla. Det blir en stark samhörighet med dem som är lika och avståndstagande till dem 

som inte är det. Även om de olika gängen är avvikande från samhället och lever under liknande 

förhållanden så framstår det som en viktig del i medlemskapet att inte associera sig med gäng 

som inte är deras egna. Särskiljandet mellan vilka som tillhör och inte tillhör skulle kunna ses 

som en ritualisering av beteendet. Det är inte bara att de är med i olika gäng, utan det verkar 

som att det är av en stor betydelse att inte beblanda sig med det som inte är det egna (jfr Collins, 

2004; Hornborg, 2005; Sutherland, et. al., 1992). Gängen anser de andra gängen som mindre 

värda och hyllar sitt eget vilket kan tänkas höja den egna gemenskapen eftersom ingen är som 
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just dem, ingen av de andra gängen är på samma nivå eller har samma brödraskap som just det 

egna.  

Vi och dem 

Aktiva medlemmar i gäng både dömer och blir dömda av utomstående vilket försvårar en 

förståelse för hur de olika grupperna i samhället agerar. Några av dem som intervjuades 

upplevde att olika samhällsorgan, men främst polis, hade fått en förändrad syn på individerna 

när de insett att de var medlemmar i olika gäng. Erik, Elias och Alex lyfte i sina intervjuer fram 

att polisen hade ändrat sitt bemötande av dem när de gick med i gänget. I den stora staden där 

Erik bor var han van att poliser hade ett trevligt bemötande. De pratade ofta med ungdomarna 

som befann sig ute på gatorna och hade relativt bra uppsikt över läget men efter att han blev 

allt mer aktiv märkte han en förändring. 

 

Man blev inte tilltalad på samma sätt. Innan kunde de stanna och snacka med en lite och liksom 

kolla läget och sen var det inte så längre. Det blev att de [Polisen] inte var lika vänliga, de 

stannade inte på stan och tjoade liksom. Utan de höll sig på avstånd och var kallare i bemötandet 

liksom. (Erik)  

 

Elias lyfte att relationen med polisen, så länge han kan komma ihåg har varit negativ och att 

socialtjänsten aldrig trodde på honom eller andra gängmedlemmar. Han upplevde det som 

orättvist. Alex hade också nästan alltid haft en negativ relation till polisen. Han sa själv att han 

kunde förstå det till viss del då han alltid varit ute och “jävlats” även som ung men att det under 

de senaste åren bara blivit värre. Alex upplevde att polisen trakasserade honom så att det även 

drabbade andra: 

 

Jag kan ju inte åka i folks bilar för då, om jag blir stannad i bilen med någon så kommer den 

bilen att bli stannad varje jävla vecka alltså, och det kan vara en person som inte gjort något 

olagligt i hela sitt liv, alltså (Alex) 

 

 Den starka gemenskapen som finns inom gängen och att de medvetet placerar sig utanför 

samhällets och andra gruppers tillhörighet skulle kunna påverka medlemmarna i den mån att 

de förväntar sig ett visst beteende från andra. De är medvetna om att de avviker från samhället 

och förväntas att bemötas som det också. Stigma menar Goffman (2011) grundar sig i att 

samhället delas upp i olika grupperingar där vissa anser sig bättre eller mer legitima än andra 

grupperingar. Grupper som en individ deltar i påverkar hur den kommer bemötas, vilket skulle 

kunna innebära att grupper i samhället så som polisen eventuellt kommer grunda sitt agerande 

på att gängen är avvikande från majoritetssamhället. De har en förutbestämd bild av vad en 

gängmedlem gör och har vissa förväntningar på dem som de arbetar efter vilket i sig gör att 

gruppen stigmatiseras (jfr Goffman, 2011). Medlemskapet skulle således kunna ses som en 

självuppfyllande profetia. Individerna blir stigmatiserade i samhället på grund av sitt avvikande 

beteende vilket skapar ett behov av att bli accepterad. De söker sig till andra i utanförskap där 

de finner respekt och blir sedda av gruppen. De väljer ett medlemskap på grund av upplevda 

brister i samhället samtidigt som distansen från samhället kan ses bli större och mer 

exkluderande ju djupare individens medlemskap i gänget blir.  



46 
 

Processen ut ur gänget 

Processen ut ur ett gäng kan vara lika komplext som processen in i ett gäng. Alla som 

intervjuades berättade att det fanns många olika sätt att lämna ett gäng på, men att det viktiga 

och det som hade betydelse var om medlemmens utträde var accepterat eller ej. Om det var 

accepterat så lämnade personen på goda premisser vilket inte innebar speciellt mycket utöver 

att den kunde lämna utan några större problem, den kunde fortfarande ha en relation med gänget 

och den hade inga problem att stanna i samma stad. Alex menade att brödraskapet var något 

som fortsatte gälla om individen avgick med goda premisser, bara att den inte var lika 

involverad längre. Elias och Emanuel menade att det inte fanns några helt accepterade utträden 

utan att gänget kunde komma att ändra sig efter ett tag eller att de av andra anledningar får 

utstå hot och våld från gänget de var med i. Om medlemmens utträde inte var accepterat lämnar 

individen på dåliga premisser vilket kunde ha en mängd olika negativa konsekvenser som till 

exempel att den var tvungen att ersätta gänget ekonomiskt eller att den blev misshandlad. Om 

en individ lämnar med dåliga premisser betydde individen inget för gänget längre “Så fort 

någon går emot dem och vill lämna så är den personen helt plötsligt död för dem, sen så är det 

fri jakt på han” (Erik). Ytterligare ett sätt att lämna på är uteslutning vilket inte är något 

frivilligt från individens sida utan något fel som bestäms av gänget. Uteslutning innebär att 

individen har gjort något eller betett sig tillräckligt dåligt för att gänget inte längre vill ha någon 

association till den. Detta innebär ett utträde på dåliga premisser. Allan berättade även att det 

var många som straffade ut sig, att de medvetet betedde sig illa för att bli uteslutna: vilket han 

själv inte förstod sig på varför då man hamnade i en väldigt dålig relation med gänget vid ett 

sådant beteende “Många straffar sig ju ut också, de gör idiotgrejer och förstör relationer till 

dem i gänget och blir utkastade, det är ju minst sagt inte accepterat” (Allan).  

Bristande acceptans 

Utträdandet kan vara svårt att acceptera för de kvarstående medlemmarna. Om en individ 

lämnade med dåliga premisser uppgav fyra av de intervjuade att den personen inte borde eller 

kunde stanna i samma stad eller flytta till en stad där samma gäng fanns aktiva. Detta för att de 

har brutit mot lojaliteten de hade svurit att hålla sig fast vid och att de hade förargat gänget och 

medlemmarna inom det. Då fanns det en stor risk för hot och våld om den stannade. Exempel 

på accepterade anledningar till att lämna gänget var om individen behövde fokusera på sin 

hälsa eller om han till exempel hade barn han behövde ta hand om “Det är okej att lämna till 

exempel om de har dålig hälsa eller andra privata problem, som stjälper både han och klubben. 

Så då är det kanske bättre att bara stiga åt sidan” (Alex). Mindre eller helt oaccepterade 

anledningar kunde till exempel vara om individen vill lämna för en tjej, för ett annat gäng eller 

för att den bara inte kände för gänglivet längre. “Bara att hoppa av för att man har kärat ner 

sig i någon jävla brud som inte vill att man ska vara med, till exempel, då kan dem dra åt 

helvete” (Allan). Det krävdes legitima anledningar för att utträdet skulle anses accepterat. Hur 

en individ ansågs vara berodde mycket på hur relationen såg ut till gänget, hur den hade bidragit 

till gänget och vad dess tillgångar var. De före detta medlemmarna lyfte också fram att ett 

utträde måste vara något som personen verkligen vill själv, om han inte är motiverad till att 

lämna så kommer han inte att klara den processen det innebär.  
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Alltså man lämnar ju allt man vet och det är en jävla omställning. Om du inte vill det själv så 

kommer det aldrig att fungera. Antingen kommer han gå tillbaka på sina bara knän eller gå med 

i något nytt. (Erik) 

 

Att upprätthålla relationer med aktiva medlemmar kan vara problematiskt efter att en individ 

har lämnat gänget. Idag har ingen av de männen som intervjuades som hade lämnat ett gäng 

någon kontakt med vare sig gänget eller medlemmarna. För Emanuel och Elias var det ett 

medvetet val för att hålla sig borta och för Erik blev det en naturlig process då han flyttade över 

halva landet när han tog sig ut och tappade därför kontakten med medlemmarna. Han säger 

dock han någon gång har stött på någon från den tiden i hans liv och att det då har varit naturligt 

för honom att hälsa och prata lite men inget mer än så. De som hade lämnat pratade om att 

gängen inte var lika tilltalande när de blev äldre. De behövde inte samma bekräftelse längre 

och gänget tog tid ifrån dem, tid de behövde för att kunna vidareutvecklas och testa nya grejer.  

 

När en individ går ur ett gäng sker det en avvänjning men inte en avlärning av beteenden och 

normer som tidigare varit en central del av medlemskapet och således en stor del av vem 

individen var. Det skulle kunna bero på den omfattande socialiseringsprocessen som 

Sutherland, et. al. (1992) menar att ett kriminellt beteende har. Att behöva bryta lojaliteten kan 

vara en av grunderna till att utträdet från gängen kan bli problematisk, det innebär att bryta från 

det dem levt efter under gängtiden. Individerna har lovat varandra lojalitet och detta är något 

som försvinner när en individ går ur med dåliga premisser men kan hållas kvar till viss del med 

goda premisser. Utträdet skulle kunna ses som en brusten vänskap och att en familjemedlem 

lämnar utan intention att komma tillbaka vilket kan vara svårt för de som stannar kvar att 

acceptera eller ha en förståelse för. Gänget betyder allt och därför borde inte någon lämna och 

om det händer så blir det en stor negativ reaktion. De före detta medlemmarna menar att det 

inte finns någon större skillnad mellan att lämna med goda eller dåliga premisser, utan att det 

bara kommer att ta längre tid innan de negativa konsekvenserna kommer ikapp med utträdet 

med goda premisser. En möjlig reaktion när någon lämnar gänget är att de kvarstående sluter 

samman och får en starkare gemenskap i föraktet mot handlingen att lämna. De som stannar 

kvar är de som är lojala och starka medan de som lämnar inte klarar av de utmaningar som 

uppkommer. Individen som lämnar uppvisar ett icke önskvärt beteende som avviker från 

gruppen och skapar således en ny uppdelning över vilka som kategoriseras som “vi” och “dem”  

Minskade vinster 

De intervjuade uppgav att de hade tröttnat på falskheten och misstron som fanns inom gängen. 

Att komma till insikten att gänget inte bistår med det som från början förväntades kan ha en 

grund i en social mognadsprocess. Individen ställer högre krav som äldre och fokus på 

vänskapsrelationer minskar samtidigt som behovet av autonomi från grupper ökar (Rocque, 

2014). Detta kan ses exemplifieras genom Elias tankar kring utträdet ur gänget: 

 

Med erfarenhet så ser man saker som gör att man inte vill det längre [vara med i gäng]. Det är 

inte tufft och coolt längre det blev bara uttröttande och upprepande. Paranoia och rädsla gjorde 

att en kände att det var dags liksom. Det fanns inget kvar (Elias) 
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När behovet av gruppen och gemenskapen minskar eller försvinner från individen kanske det 

är enklare för den att tolka sin situation och granska vad hen faktiskt vill eller behöver ha. Det 

kanske var genom en social mognad som handlingarna inom gänget sågs som falska och att 

detta ledde till att misstron blev allt mer omfattande. Den utvecklade synen på medlemskapet 

kan även ha en grund i en personlighetsmognad. Personlighetsmognad kännetecknas av 

sökande efter nya roller som är mer ansvarsfulla, individens förväntningar för framtiden formas 

på ett nytt sätt till mer framåtsträvande (Rocque, 2014). Det skulle kunna vara ökade 

ansvarskänslor eller tankar om framtiden som i en kombination får individen att inse att gänget 

inte längre är tilltalande för dem och deras behov och att hen således uppnår en mer omfattande 

personlighetsmognad genom detta. Mognadsprocessen kan vara en avgörande faktor för om 

individer söker sig vidare eller inte. Om individen är nöjd eller inte har ett behov av utveckling 

skulle detta kunna bidra till att individen stannar i en situation som är bekant och välkänd 

istället för att försöka ge sig ut i det okända. Detta skulle kunna innebära att en mognadsprocess 

gör individen modigare och mer villig att testa nya saker för att hitta situationer där hen känner 

att behoven blir uppfyllda på ett mer adekvat sätt än inom gänget. 

 

Utträdet grundas för vissa i att vinsterna av ett medlemskap minskas. Erik kände sig utnyttjad 

och ansåg inte att han vann något med att vara med. Medlemskapet hade avglorifierats och det 

var inte lika prestigefyllt att vara med när han blev äldre, som han hade tyckt när han gick med 

i ung ålder. Både Erik och Emanuel berättade även om att en anledning till att de ville gå ur 

också var att de hade sett det gått snett och illa för många av deras vänner och att de själva lika 

väl kunde eller borde varit döda. “Jag fattade ju liksom att det hade gått rätt illa för vissa och 

att jag hade bara tur att jag levde, jag behövde ta mig ur det” (Erik). Bland de aktiva 

medlemmarna var det två av dem som sa att de hade funderat på att lämna gänget men inte gått 

vidare med det och var nöjda med att vara kvar “Det tror jag alla gör [funderar på att sluta] 

när de inte mår bra. Alla har sina svåra stunder men sen kommer man tillrätta med det också” 

(Alex). Att bli äldre är mer än bara att åldern stiger, det innebär en mognadsprocess som har 

många olika innebörder, bland annat förändrade ambitioner och en minskad energinivå. Med 

mognad kommer en större vilja till ökad stabilitet och mindre påfrestning. Det är genom 

mognadsprocessen som individen hittar motivationen och viljan att gå ur gäng (Glueck & 

Glueck, 1937, 1940). Detta skulle kunna innebära att individer som är kvar i gäng längre 

perioder har en försenad eller långsam mognadsprocess. Beslutet att lämna är dock inte ett lätt 

beslut. Att tillhöra ett gäng genomsyrar personen i sin helhet, det är inte en roll som en individ 

lätt kan lämna utan är något som för många stannar kvar lång tid även efter att de har lämnat 

gänget (jfr Klein, 2001). Detta skulle kunna påverka individens beslut eller vilja att stanna eller 

lämna även om hen känner sig mogen och har andra ambitioner. Ytterligare en aspekt som kan 

påverka individens upplevda möjlighet att lämna är vad den upplever för möjligheter i 

samhället. Många var redan innan medlemskapet och sedan på grund av medlemskapet till 

gänget stigmatiserade av samhället. De passade inte in och uppfyllde inte kraven som ställdes 

på dem. Om en individ skulle välja att stanna i gänget behöver den inte nödvändigtvis uppleva 

samma känslor av att uppfylla nya förväntningar. Den vet redan vad som förväntas i gänget 

och det kan således vara ett enklare val att stanna kvar i gänget istället för att lämna. De aspekter 

som väger in eller väger mest i en individs beslut att lämna eller stanna i ett gäng, kan vara 
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många och skulle kunna skilja sig åt mellan olika personer. Det är en komplicerad process som 

kanske behöver förstås utifrån varje enskild medlems uppfattning och förutsättning.  

 

Processen för att lämna ett brödraskapsbaserat gäng kan se väldigt olika ut. Utträdet för Elias 

och Emanuel hade varit en lång process. För Erik var det en lång process att komma till beslutet 

att lämna men själva utträdet blev odramatiskt tack vare att han hade en väldigt nära relation 

med en högt uppsatt, vilket möjliggjorde att han kunde säga att han ville sluta och sen tog han 

sina saker och flyttade till en annan del av landet. För Emanuel blev det istället en vändpunkt 

genom en affär angående ett vapen gick fel, och det fick honom att inse att det räckte samtidigt 

som han inte var välkommen tillbaka, vilket gjorde att han höll sig på avstånd. Även Emanuel 

hade mot slutet tröttnat på delar i gänget och pratade också till en viss del om att de inte fick ut 

lika mycket från medlemskapet som de hade väntat sig. Elias uppgav att han hade tänkt på att 

lämna flera gånger under en lång tid men att det som fick honom att gå igenom med det var när 

hans dåvarande flickvän blev gravid. Han kände då att han behövde växa upp och få ordning 

på sitt liv vilket resulterade i att han lämnade gänget: “När jag fick reda på att jag skulle bli 

pappa då var det den sista knuffen jag behövde, då fanns det ju inget alternativ längre för mig, 

jag behövde skärpa mig” (Elias). Till slut handlade det för alla de före detta medlemmarna om 

att de inte fick ut tillräckligt med vinster och positiva konsekvenser, för all tid och energi de la 

ner på gänget. Det ledde till tankar, beslut och genomförande av att lämna gänget. “Alla tror 

att man ska vara Tony Montana med kokain-berg framför sig, men det händer inte för någon, 

man vinner inget, varken pengar eller annat” (Erik). 

Slutdiskussion 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka den sociala samvaron inom 

brödraskapsbaserade gäng och att skapa en djupare insikt kring tillhörigheten inom dessa. I 

följande avsnitt kommer sammanfattade slutsatser från studiens resultat och analys att lyftas 

utifrån frågeställningarna för att sedan uppföljas av en fördjupad diskussion. Avslutningsvis 

kommer förslag på vidare forskning presenteras.  

Resultatets slutsatser utifrån studiens frågeställningar och syfte 

Hur ser den sociala etableringsprocessen ut för medlemmar i brödraskapsbaserade gäng, både 

med andra medlemmar, utomstående och med individer som är aktiva i andra gäng? 

Den sociala etableringsprocessen ser liknande ut i de olika gängen. De som intervjuades hade 

liknande utsagor kring flera aspekter. De olika gängen hade starka negativa åsikter om varandra 

och det egna gänget lyfts som något positivt och bättre i sin helhet. Eftersom olika djupgående 

processer kring bland annat tillhörighet och inlärning var liknande oavsett gäng skulle det 

kunna indikera att skillnaden mellan gängen av medlemmarna ses som djupgående men att 

skillnaderna egentligen är ytliga. De sociala interaktionerna skiljer sig åt beroende på vem 

gängmedlemmen interagerar med. Medlemmen har olika roller och behov av att hävda sig 

beroende på vart och vem hen interagerar med. Interaktioner och relationer med utomstående 

var inte något stort problem för medlemmarna. Det som framstod som problematiskt var att 

skapa eller upprätthålla mer djupgående relationer då gänget alltid prioriteras högst.  
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Interaktionerna inom gängen grundades i en ömsesidighet av tillit, utan att känna en annan 

medlem fanns där en omedelbar djup relation. Gängets symboler och ritualer bidrog till att 

stärka gemenskapen. Ömsesidigheten och de djupa relationerna kunde dock inte tas för givet 

utan var något som både gänget i sig och individen behövde arbeta för. 

Vilka motiv finns det för att bli medlem, upprätthålla ett medlemskap och för att lämna gänget? 

Inom gängen fanns det många krav och förväntningar på medlemmarna. Om en individ inte 

uppfyller de krav och förväntningar som finns riskerar hen att utsättas för negativa sanktioner. 

Belöningar inom gängen var av olika karaktär, den mest centrala vinsten var dock att individen 

får ta del av gemenskapen. För att kunna vara en medlem behöver gruppens hierarki och 

symboler förstås och respekteras. Utan den kunskapen brister tillit till individen vilket gör att 

hen inte kan ta del av gemenskapen och tillhörigheten. Det finns många komplexa processer 

både för att få, upprätthålla och lämna ett medlemskap. Att lämna ett brödraskapsbaserat gäng 

är något som inte bara var svårt för individen som lämnar, utan kunde även vara svårt för de 

andra medlemmarna att acceptera. Premisser och motiv för att kunna gå med, upprätthålla och 

lämna ett medlemskap handlar mycket om individens lojalitet och disciplin, om hen kunde 

bevisa sig själv som värdig oavsett vad den stod inför. 

Vilka drivkrafter finns inom den sociala samvaron som bidrar till ett upprätthållande av 

medlemskapet? 

Det är på grund av den sociala samvaron - gemenskapen - som individer vill vara med i 

brödraskapsbaserade gäng. Att känna sig behövd och att ha en plats i ett större sammanhang 

där stöttning finns från andra medlemmar bidrar till att individen både vill gå med och 

upprätthålla ett medlemskap. När en individ lämnar ett gäng innebär det stora förluster. Gänget 

är något som har prioriterats över allt annat och tar upp en enormt stor del av aktiva 

medlemmars liv. Gänget är bland annat ofta medlemmarnas inkomstkälla och hela deras sociala 

tillvaro. Utan gänget och samvaron som finns där i kan individen bli väldigt ensam vilket bidrar 

till att hen blir mer benägen att stanna inom gänget. Gemenskapen är även exklusiv vilket gör 

medlemmarna till speciella, de har något som andra inte har. Individens identitet byggs upp 

inom gänget och det kan vara mycket svårt och ta lång tid att lämna den. Den sociala samvaron 

bidrar till att medlemmarna känner sig bekräftade vilket kan vara svårt för dem i andra delar 

av samhället. 

Vilka drivkrafter finns det för att lämna ett brödraskapsbaserat gäng? 

En vilja och genomförandet att lämna ett brödraskapsbaserat gäng grundas i minskade vinster 

för medlemmen. När det inte längre är häftigt för individen att vara med och behovet av 

bekräftelse minskar, minskar även viljan att upprätthålla ett medlemskap. Genom en 

mognadsprocess förändras individernas vilja och behov, vilket skapar drivkrafter för att lämna 

gänget. Förhoppningarna kring medlemskapet kan ha förminskats eller försvunnit och hen letar 

då istället efter alternativa lösningar, något som kan vara svårt beroende på hur involverad hen 

var i gänget. Drivkrafter till att lämna kan även uppkomma genom stora förändringar i medlems 

liv, händelser som blir vändpunkter. Det kan således ses att det är genom förändringar, både 

interna och externa, som medlemmar finner eller skapar drivkrafter att lämna. 
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Diskussion utifrån centrala begrepp och tidigare forskning  

Sammanfattningsvis visar resultatet en enhetlig bild av de olika kriminella gängen. 

Symboliken, processen in och upplevelser inom gängen var det i stor del samma eller liknande 

utsagor kring. Den största skillnaden inom materialet var mellan de aktiva och de före detta 

medlemmarna och hur och vad de lyfte fram om tillit och gemenskap inom gängen. Synen på 

och uttrycken för tilliten och gemenskapen var den-samma. Skillnaden låg i att de före detta 

medlemmarna under eller efter sitt medlemskap ansåg att tilliten och gemenskapen var falsk 

och påhittad medan de aktiva medlemmarna menade att det inte fanns något som var mer äkta. 

En accelererande process med flera riskfaktorer 

En central aspekt inom brödraskapsbaserade gäng är att medlemskapet kommer genom en 

process där individen stegvis formas för att passa in och förtjäna tillhörigheten. De som 

intervjuades kom alla med i gänget genom sociala kontakter och de hade i olika grad från en 

tidig ålder uppvisat ett kriminellt eller avvikande beteende. Barker (2005) och Mallion och 

Woods (2018) menar att de som senare i livet blir kriminella eller associerar sig med gäng tidigt 

börjar uppvisa beteenden som möjliggör ett sådant val. Ett gängmedlemskap är således sällan 

oväntat utan går till genom en process där individen testar sig fram och går djupare in i en 

gängidentitet. Respondenterna kan ses ha haft en utveckling som stämmer överens med denna 

forskning då de flesta började med ett “busigt” eller avvikande beteende, grupperade sig med 

andra ungdomar och skapade mindre egna gäng. Dessa började senare associeras med större 

brödraskapsbaserade gäng, som senare blev medlem i gäng som är underhuggare till de större 

gängen. För vissa ledde utvecklingen till ett fullvärdigt medlemskap i ett brödraskapsbaserat 

gäng. Avvikande beteende kan ses som en indikator till att individer kommer att söka sig till 

eller passa in i gäng. Vad händer om en individ är för avvikande, passar den fortfarande in i ett 

brödraskapsbaserat gäng då? Om en individ är för aggressiv till exempel, kommer denna 

egenskap att utvinnas som något positivt och som används till gängets fördel? Eller kommer 

hen ha svårt att bli medlem och behöva anpassa sig för att kunna få tillgång till gemenskapen? 

En slutsats inom föreliggande studie är att medlemmarna inom brödraskapsbaserade gäng har 

liknande egenskaper och värderingar. Detta skulle kunna innebära att individer behöver vara 

rätt typ av avvikande för att kunna få tillgång till tillhörigheten och gemenskapen. Samtidigt 

finns det utrymme för olika roller och kunnande i ett gäng. Det finns många olika riskfaktorer 

för unga som kan leda till att de börjar associera sig eller går med i ett gäng (Andersson, 2001; 

Decker et. al., 2012; Forkby, et. al., 2019; Sigler, 1995). De riskfaktorer som går att utvinna ur 

resultatet är ett tidigt kriminellt beteende och aggressivitet och att de upplevt att de inte passat 

in (jfr Craig, et. al., 2002; Forkby, et. al., 2019). Resultatet och den tidigare forskningen har 

olika fokus på riskfaktorer för medlemskap, detta för att den föreliggande studien ej undersöker 

denna aspekt och mycket av den tidigare forskningen hade ett fokus på det (jfr Decker et. al., 

2012; Craig, et. al., 2012; Forkby, et. al., 2019) vilket skulle kunna vara varför den föreliggande 

studien ej har funnit samma bredd av riskfaktorer som den tidigare forskningen presenterar. 

 

Det avvikande beteendet som grundar en möjlighet till ett medlemskap i ett brödraskapsbaserat 

gäng är tvetydigt. Andersson (2001) och Craig, et. al. (2002) lyfter att vissa egenskaper och 

mentala förmågor är medfödda, vilket skulle kunna tyda på att individens avvikande beteende 
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alltid skulle funnits oavsett vilket socialt umgänge hen skaffat sig. Det medfödda arvet skulle 

kunna innebära att vissa handlingar eller beteenden som leder till specifika val är oundvikliga. 

En motsägelse till detta är dock att majoriteten av de som intervjuades pratade om en personlig 

utveckling under tiden inom gänget som de ansåg berodde på en mognadsprocess, vilket också 

stämmer överens med mognadsteorin (jfr Glueck & Glueck, 1937, 1940; Rocque 2014). 

Personligheten som skapas inom gänget uttrycktes dock vara något som satt i ryggmärgen och 

även om det tonades ner så fanns det ändå kvar bland de som hade lämnat gängen. Detta skulle 

kunna bero på egenskaperna som möjliggör ett medlemskap gör att individen har svårt att 

släppa taget om identiteten som fanns inom gänget; när de fick utlopp för deras naturliga 

beteende. Det skulle dock också kunna bero på att socialiseringsprocessen som de genomgått 

för att kunna passa in i gänget och få tillgång till tillhörigheten har rotats mycket djupt inom 

dem vilket gör att det fortsätter att påverka även efter utträdet. Oavsett om beteendet har en 

genetisk eller en socialt inlärd grund så möjliggörs ett utspel av det avvikande beteendet genom 

medlemskap i ett kriminellt gäng, där det är accepterat och ses som något positivt att vara 

avvikande. 

Bristande möjligheter och vinster med ett medlemskap 

Ett gängmedlemskap kan bero på många olika omständigheter. Pyrooz (2013) menar att ett 

gängmedlemskap är ett frivilligt val och att individer gör det valet trots att de har flera andra 

alternativ. Ang et. al. (2018) håller med Pyrooz (2013) om att det är ett frivilligt val att gå med 

men att detta val görs när individer känner att de inte finns någon annan möjlighet i samhället. 

För de som intervjuades var medlemskapet ett frivilligt val, de flesta gjorde det för att få 

tillgång till den omfattande gemenskap de ansåg fanns. En slutsats som framkom i analysen 

var att individer sökte sig till gängen för att undkomma underläget de upplevde i samhället och 

att gemenskapen som fanns i gängen grundades i avvikelsen från samhället. I jämförelse med 

den tidigare forskningen stämmer det överens att valet att gå med är frivilligt, alla som 

intervjuades nämnde att de frivilligt hade gått med. På grund av den upplevda bristen på 

möjligheter i samhället så skulle det kunna ses att resultaten inte stämmer överens med Pyrooz 

(2013) utan stämmer mer med Ang, et. al. (2018) då chansen i samhället upplevdes minimal 

eller obefintlig. Ytterligare slutsats som framkom i analysen var att det finns en risk att det är 

samhällets uppfattning av och beteende mot individer som upplevs avvikande som är 

anledningen till att de faktiskt avviker och går djupare in i normer som står utanför samhällets 

ramar. Individens upplevda och eller faktiska möjligheter kan minska vilket gör andra val eller 

banor som hen gjort eller påbörjat blir svårare att avböja från. Detta skulle kunna ses stämma 

överens med Angs et. al. (2018) forskning om att individer går med i gäng när de inte upplever 

att andra möjligheter finns. 

 

Det finns flera vinster med ett medlemskap i ett brödraskapsbaserat gäng, för de flesta är 

gemenskapen den mest centrala vinsten. Forkby et. al. (2019) menar att det är genom att 

individer inte upplever sig ha någon ordentlig chans till ett värdigt liv i samhället, de upplever 

social exklusion, som gör att de blir gängkriminella. De kan upprätta respekt, tillhörighet, 

skydd och erkännande genom sitt medlemskap och medverkan i ett gäng vilket är något de 

annars inte skulle uppnå i samhället (Barker, 2005; Decker, et. al., 2012). Genom analysen i 
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föreliggande studie framkom det att det var när individerna började känna en vinning av sitt 

medlemskap som individen gick djupare ner i identiteten av att vara en gängmedlem och att 

det var det som fick dem att stanna. Det skulle kunna ses som att individerna som går med i 

gäng försöker att göra en revansch på de förlorade möjligheterna i samhället. Om samhället 

skulle vara mer accepterande och stigma inte skulle vara lika påtagligt skulle det kunna bidra 

till en minskad vinst med och således även minskat deltagande i gäng och individers kriminella 

tendenser. Barker (2005) och Miller (2008) menar även att en stor anledning till att individer 

går med i gäng har att göra med den ekonomiska vinsten, gängen bistår med jobb och 

arbetsmöjligheter där individer som kämpar hårt och visar sin duglighet kan bli befordrade, de 

får tillgång till en karriär. Det var flera av respondenterna som lyfte karriären inom gänget i 

olika avseenden. Det lyftes dock inte som en anledning att gå med eller stanna i gängen. De 

ekonomiska vinsterna eller förlusterna som fanns när de var med i gäng lyftes som sekundära 

aspekter, det var inget av vikt, respekten och gemenskapen genom tillhörigheten var det som 

var drivande. Detta kan ses strida emot de fynd som Barker (2005) och Miller (2008) hittat i 

sina studier. Ang et. al. (2018), Barker (2005) och Pyrooz (2013) lyfter dock fram att både 

processen in och upprätthållandet av ett medlemskap till ett kriminellt gäng är komplexa 

processer. Det skulle således kunna vara så att de ekonomiska aspekterna har större betydelse 

för respondenterna än vad de själva inser och att detta är något som innefattas i den komplexa 

processen. Det skulle kunna vara så att den ekonomiska aspekten inte betyder något för just de 

individerna som intervjuades för studien men att det för andra medlemmar eller andra gäng har 

en stor betydelse. Det skulle kunna vara så att de som upplever mer vinster än bara 

gemenskapen, såsom ekonomisk vinst, också kommer att införliva och anse att det är viktigare 

med de gemensamma ritualerna än andra medlemmar. Detta då ritualerna kan öka 

benägenheten att tillhöra gemenskapen och motverkar en möjlig vilja att lämna gänget. Vinster 

är som tidigare diskuterat faktorer som bidrar till att individer inte bara vill stanna inom utan 

även att involvera sig djupare inom gänget. Den gruppidentitet som skapas inom gänget skulle 

även kunna påverka individernas mognadsprocesser negativt vilket leder till att de stannar inom 

gänget längre. Mognadsprocessen handlar bland annat om att bli självständig vilket motverkas 

om individen är djupt involverad i ett gäng som i grunden handlar om grupprocesser och 

grupptillhörighet (jfr Rocque, 2014). 

Respekt och möjligheten att kunna hävda sig själv 

Det finns många olika anledningar till de kriminella handlingar som utövas inom 

brödraskapsbaserade gäng. Forkby et. al. (2019) menar att kriminalitet är en given faktor inom 

gäng vilket stämmer överens med föreliggande studie då alla som intervjuades utförde 

kriminella handlingar inom ramen för medlemskapet. De kriminella handlingarna utfördes av 

individen själv, för eller med gänget. Resultatet visade att flera utförde kriminella handlingar 

för den ekonomiska vinsten, men att de handlingarna sällan hade att göra med gänget i sig. De 

handlingar som utfördes med eller för gänget handlade istället om att bygga upp relationen 

mellan individen och gängets andra medlemmar genom att visa sig värdig. Detta stämmer 

överens med Densley (2012) som lyfter fram att det byggs upp en tillit mellan medlemmarna 

genom kriminella handlingar de gör för eller med varandra. Det stämmer dock inte överens 

med Sokolowski (2008) som menar att de flesta brott som begås inom gäng är för deras egna 
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och gängets ekonomiska vinning. Enligt den tidigare forskningen är även våld och 

våldsanvändning en central faktor vilket skulle kunna ses både styrkas av studiens resultat (jfr 

Beare & Hogg, 2013; Decker, et. al., 2012; Shap, 2014). Våld och våldsanvändning nämndes 

under flera av intervjuerna som ett sätt att vinna respekt och att det var så flera hade kommit i 

kontakt med och visat sig själva värdiga för gänget. Våld sågs som en nödvändig faktor för att 

kunna bli medlem och även att upprätthålla ett medlemskap. Våldet ritualiseras således, det har 

en betydelse som är större än handlingarna i sig och som prioriteras högt bland medlemmarna. 

Mitchell et. al. (2016) menar att gängmedlemmar uppvisar ett större kriminellt beteende och 

våldskapital jämfört med normal populationen i samhället på grund av att det är har blivit ett 

normaliserat beteende för medlemmarna. Detta skulle kunna ses överensstämma med studiens 

resultat då alla de intervjuade personerna benämnde att de inte kände att de passade in i 

samhället utan hade en stark tillhörighet till gänget och följde dess regler och bestämmelser 

istället för samhällets. En slutsats av resultatet är att både tillhörigheten och många olika 

fenomen inom gänget är införlivade ritualer. Att tillhöra gänget är något omfattande som 

betyder mer än bara handlingen att gå med i sig och det som görs för att upprätthålla 

medlemskapet ses således som ritualer. Det framkom även genom resultatet att individen inte 

har något val än att följa de normer och ritualer som finns inom gängen för att få tillgång till 

medlemskapet och gemenskapen som finns där igenom.  

 

En central del inom brödraskapsbaserade gäng är maskuliniteten och möjligheten för 

medlemmarna att hävda sig själva. Ett fokus som fanns i en del av den tidigare forskningen är 

att gängmedlemskapet är något som skapas genom maskulinitet. Männen som är med kan 

hävda sig på ett sätt som andra i samhället inte kan: medlemmarna har makt, de kan ta till våld, 

de har pengar och de är respekterade vilket alla är delar av maskulinitet (Barker, 2005; Forkby, 

et. al., 2019; Shap, 2014). I studiens resultat kan vissa av dessa företeelser ses men manlighet 

i sig var inget som lyftes av respondenterna själva utan skulle behöva uttolkas av svaren som 

gavs. Flera av de som intervjuades nämnde bland annat att de hade erfarenheter och möjligheter 

som de i samhället inte hade tillgång till eller någonsin skulle kunna uppleva. De lyfte också 

fram att de hade makt över andra och respekt från både andra medlemmar och från 

utomstående. Dessa aspekter lyftes dock inte fram för att hävda deras manlighet utan för att 

hävda det positiva med medlemskapet vilket å andra sidan skulle kunna vara en ökad manlighet 

i uttryck genom andra faktorer. Medlemskapet i ett brödraskapsbaserat gäng skulle kunna ses 

som en ritual inom individens sökande efter maskulinitet och att kunna hävda sig själv. I det 

kulturella sammanhanget så kan flera aspekter av ett medlemskap kunna ses ha mångtydiga 

betydelser, såsom att det förverkligar en möjlighet att kunna hävda sig själv och sin 

maskulinitet, och således får handlingarna inom gänget en större betydelse för individen än 

handlingarna i sig har. Det skulle även kunna vara så att de enskilda individerna egentligen inte 

har ett stort behov av att kunna hävda sig själv utan att detta är något som lärs in som viktigt i 

socialiseringsprocessen. Att hävda sin maskulinitet blir ritualiserat på grund av dess innebörd 

för medlemskapet, medlemmarna förväntas agera på ett visst sätt och att uppnå en viss nivå av 

manlighet. I gängsammanhang skulle det således kunna tolkas att behovet av maskulinitet ökar 

på grund av de andra medlemmarna. En aspekt av maskulinitet inom den tidigare forskningen 

var droger och användningen av dessa (Forkby, et. al., 2019). Droger och kriminella gäng är 

starkt sammankopplade både genom droganvändning och arbetsmöjligheter genom handel 
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(Beare & Hogg, 2013; Forkby, et. al., 2019; Herman, 2008; SOU 2010:15). Detta stärks delvis 

genom studiens resultat som visar att droganvändning var normaliserat inom gängen, och alla 

de intervjuade ansåg att det var lätt att få tag i droger och att det var allmänt accepterat att bruka 

såväl som sälja dessa. Ingen av de intervjuade nämnde droger som något maskulint eller 

eftersträvbart, utan något som fanns vid sidan om. Lika så benämndes inte försäljning eller 

andra arbetstillfällen kring droger som en stor aspekt av de intervjuade. Droger lyftes fram mer 

i form av missbruksproblematik som kan uppstå, vilket kan motsäga den tidigare forskningen 

på grund av att den inte lyfter problematiken kring det.  

Motiv och förutsättningar kring tillhörighet 

Tillhörighet och gemenskap är anledningar till att individer både går med i och till att de stannar 

i gäng. Intervjupersonerna nämnde alla en stark sammanhållning och att det var en stor skillnad 

på dels dem och andra gäng men även dem och andra i samhället. Detta stämmer överens med 

tidigare forskning som föreskriver att tillhörigheten och solidariteten är de mest centrala 

drivkrafterna för gängmedlemskap (Ouellet, et. al., 2018; Forkby, et. al., 2019). Det är 

omfattande att vara medlem i ett gäng, något som individen behöver kvalificera sig till och 

påverkar allt hen gör (Beare & Hogg, 2013; Forkby, et. al., 2019). Detta var även aspekter som 

lyftes kring medlemskapet i resultatet i föreliggande studie. Något som framgick i resultatet 

som inte lyftes fram i den tidigare forskningen var däremot nivån av tillgänglighet som 

individerna behövde ha för att kunna vara medlemmar. De behövde sätta gänget först oavsett 

vad dem gjorde, om gänget behövde dem så var det bara att ta sig dit utan några frågor. Något 

som för medlemmarna kunde vara påfrestande, det påverkade relationerna utanför gänget men 

var samtidigt något som gjordes naturligt utan att de behövde överväga andra alternativ.  

 

Något som var överensstämmande mellan studien och den tidigare forskningen var symbolers 

mening. En slutsats som framkom i resultatet var att symboler inom gängen hade ritualiserats 

genom deras meningsfullhet, att bära ett visst plagg eller en viss färg hade stora positiva 

effekter för individerna. Symboler stärkte tillhörigheten och medlemmarna uppvisade en 

varsamhet kring vem som fick eller inte fick bära symboler med specifik innebörd, vilket kunde 

grundas i att medlemmarna inte ville riskera att deras egna eller gängets identitet kränktes. 

Decker, et. al., (2012) Mitchell, et. al., (2017) och Ouellet, et. al., (2018) menar att det finns ett 

starkt uteslutande tänk inom gängen och att detta förstärks genom symboler, vem som får ha 

vad och inte, vilket överensstämmer med det som intervjupersonerna nämnde. Detta skulle 

även kunna ses stärka föreliggande studies slutsats att de gemensamma symbolerna bidrar med 

att förstärka skillnaden mellan medlem och vanlig samhällsmedborgare. Samhällets normer 

och förväntningar kommer att minskas och individen kommer längre ifrån samhället ju mer 

den visar upp sin tillhörighet. Grupptillhörigheten stärks genom att vara avvikande 

tillsammans. Detta samtidigt som alla intervjuade i olika omfattning även nämnde att 

utomstående också till viss grad kunde ha gängets kläder eller andra symboler på sig. Detta 

skulle kunna ses strida emot symbolernas interna mening som intervjupersonerna benämnde 

som oerhört viktig. Skulle anledningen till detta kunna vara för att gängen egentligen söker 

efter en mer allmän acceptans? Att gängen är medvetna om att de är avvikande men att de 

egentligen söker efter en större gemenskap och således en acceptans bland utomstående? Det 
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kan tänkas att ju oftare en symbol syns så avdramatiseras den, det abstrakta och okunskapen 

om något försvinner vilket skulle kunna motverka upplevelsen av gängmedlemmar som 

hänsynslösa monster som Decker et. al. (2012) uttrycker sig. 

 

En slutsats som framkom i studien var att aktiva och före detta medlemmar har olika syn på 

hur tillhörigheten och tilliten levde upp till förväntningarna som fanns eller inte. De aktiva 

medlemmarna ansåg att tillhörigheten, tilliten och gemenskapen genomsyrar allt och var äkta. 

De före detta medlemmarna ansåg istället att tillit, tillhörighet och gemenskap inte fanns inom 

gängen. Det var påhittat och påtvingat att uppleva detta. Att tilliten var total enligt de aktiva 

medlemmarna kan ses motsägas genom bland annat att de också lyfte fram att de inte skulle 

berätta sina djupaste hemligheter för någon. Det skulle kunna bero på att de egentligen anade 

det som de före detta medlemmarna uttryckte, att tillhörigheten inte var äkta eller så skulle det 

även kunna bero på att de inte vill hamna i en djupare beroendeställning till gänget. Om en eller 

flera personer vet något privat om en medlem skulle detta kunna användas emot dem vid ett 

senare tillfälle. Detta skulle kunna ses stärka att gängen egentligen är fyllda av misstro och 

misstänksamhet medlemmarna emellan. När gänget inte längre uppfyller individens 

förhoppningar kring bland annat tillhörighet och tillit kan det skapa en vilja att lämna. Detta är 

inget som tas upp i forskningen men är något som kan anses överensstämma med att Barker 

(2005) och Ouellet, et. al. (2018) menar att det är svårare att lämna för en medlem ju starkare 

sammanhållning som funnits i gänget. De menar vidare att det kan skapas en stor osäkerhet för 

individerna att lämna gänget då det har bidragit med säkerheten och en omfattande gemenskap. 

Minskat behov av säkerhet och gemenskap skulle således kunna tolkas minska osäkerheten 

kring att lämna ett gäng. 

Motiv för att lämna ett gäng 

En central aspekt inom processen ut ur ett gäng är medlemmarnas individuella mognad. Forkby 

et. al. (2019) och SOU 2010:15 lyfter båda att utträdet ur ett gäng ofta grundas i en 

mognadsprocess för individen, hen orkar inte längre varken den fysiska eller psykiska 

påfrestningen det innebär att vara medlem i ett kriminellt gäng. I föreliggande studie bekräftas 

att en mognadsprocess har en stor inverkar på om individer stannar eller lämnar ett gäng, dock 

är det inte den enda uteslutande anledningen till att individer lämnar. Vad individen anser sig 

ha för möjligheter i samhället kommer att spela en stor roll i om individen stannar kvar eller ej, 

lika så kommer det att spela en stor roll om individen känner sig i behov av bekräftelse från en 

gemenskap eller ej. Utifrån studiens resultat är en slutsats att lämnandet av ett gängmedlemskap 

är en komplicerad process som behöver förstås utifrån varje enskild medlems uppfattning och 

förutsättning. Barker (2005) menar att det är en komplicerad process som kan ha många olika 

bakomliggande faktorer och variabler. Gemensamt för alla är dock att det innebär en stor 

förändring i hur individen lever, beter sig och vilka prioriteringar hen har. I analysen framkom 

det att en mognadsprocess kan göra individen mindre beroende av faktorer som gänget bistår 

med vilket kan bidra med att hen får modet att våga testa sig fram med nya situationer och 

andra möjligheter som tidigare kan ha framstått vara omöjliga. Möjligheterna som en individ 

har efter att hen har lämnat ett gängmedlemskap påverkas även av hur hen har lämnat, om det 

har varit på goda eller dåliga premisser (Decker, et. al., 2012). Den tidigare forskningen och 
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studiens resultat visade båda att det innebar vissa risker att lämna gänget med dåliga premisser 

och att dessa kunde skiljas åt från fall till fall (jfr Decker, et. al., 2012; Forkby, et. al., 2019; 

Mitchell, et. al., 2016). Uppfattningen kring konsekvenser att lämna ett gäng med goda 

premisser skiljde sig en del åt mellan de aktiva och de före detta medlemmarna. De aktiva 

medlemmarna ansåg att goda premisser inte innebar något speciellt utan att individen 

fortfarande hade en del av tillhörigheten kvar. De före detta medlemmarna ansåg och den 

tidigare forskningen belyste dock att individer som lämnar med goda premisser ofta får utstå 

hot och våld från gänget. Till en början kunde det framstå som en uppklarad affär men att 

gänget eller dess medlemmar ändrade sig nästan alltid vilket kunde innebära att individen som 

lämnat utsätts för samma eller liknande negativa konsekvenser som de som lämnar med dåliga 

premisser (jfr Decker, et. al., 2012; Forkby, et. al., 2019; Mitchell, et. al., 2017). 

Social samvaro och tillhörighet 

Föreliggande studiens syfte var att skapa en fördjupad förståelse över den sociala samvaron 

och tillhörigheten i gäng. Sammanfattningsvis är tillhörigheten något som skapas inom den 

sociala samvaron och är allomfattande för de som är eller har varit medlemmar, det är något 

som sitter djupt rotat i individerna. Tillhörigheten sträcker sig även till medlemmar som har 

gått bort vilket kan vara ett tecken som visar hur långt tillhörigheten kan sträckas. Att vara 

medlem är något som påverkar alla aspekter av individens liv och gemenskapen betyder allt 

för den som är aktiv. Gänget sätts först. Ett medlemskap i ett brödraskapsbaserat gäng gör att 

individen medvetet placerar sig utanför samhällets ramar, den vill inte vara en del av 

majoritetssamhället. Detta gör att det är en grupp som är svår att nå för stöd och insatser. För 

att kunna närma sig individen kanske detta behöver göras på hens villkor till en början och att 

den som försöker hjälpa har en förståelse för hur stor förändring en individ som ska lämna ett 

brödraskapsbaserat gäng står inför. Förändringsprocessen är någon som kommer, och behöver 

få, ta tid. Gänget och gemenskapen har varit individens hela värld och detta är inget som 

försvinner snabbt. Värderingar och tankar, både positiva, negativa, avvikande och 

normaliserade, kommer att finnas kvar även om individen inte längre är en aktiv medlem och 

stöd kan därför tänkas behöva vara dels omfattande och dels tillgängligt under en längre tid för 

att vara verksamt. Medlemmarna i brödraskapsbaserade gäng kan ses vara i en 

beroendeställning till gänget, då gänget fyller många funktioner för medlemmarna. Insatser 

som riktar sig till att minska beroendeställningen och öka individens autonomi skulle därför 

kunna ses som verksamma. Stöd från samhället skulle då kunna inriktas på att ersätta gängets 

funktioner för att ha en större positiv inverkan på individen i dess process att lämna gänget. 

Genom rätt form av stöd kan individer få hjälp att hitta en motivation och vilja till ett mindre 

riskfyllt liv där hen också kan bidra till samhället.  

Förslag på framtida forskning 

I föreliggande studie har ett försök gjorts för att skapa en djupare förståelse kring upplevelsen 

av samhörighet inom gäng. En uppfattning utifrån det aktuella kunskapsläget är att forskningen 

kring gäng är att det finns ett fokus på varför individer går med och varför de går ut. Större och 

mer omfattande studier skulle behöva göras kring livet i och upplevelser av individerna inom 

gängen, under deras aktiva tid. Det skulle även kunna vara fruktbart att i en sådan studie eller 
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i en fristående studie att göra en djupgående skildring och jämförelse mellan olika typer av 

gäng och hur relationerna ser ut mellan gängen. Detta skulle kunna resultera i mer riktade 

insatser beroende på vad individen upplevt och vad hen har varit med i för typ av gäng. 

Ytterligare något som det upplevdes finnas en avsaknad av inom tidigare forskning var 

longitudinella perspektiv på gängmedlemskap och utträdet ur gäng. Genom longitudinella 

studier hade en mer ingående kunskap kring utvecklingen och socialiseringsprocessen inom 

gäng kunna anskaffas. Longitudinella studier kring utträdet ur gäng kunde bidra till en bättre 

kunskap kring individernas förändring och återanpassning i samhället och vilka svårigheter det 

skulle kunna finnas med att släppa identiteten av att vara en gängmedlem kan innebära. 

Slutligen ges även förslag kring att i en större studie jämföra olika starkt sammansvetsade 

grupper i samhället för att se om gängens gemenskap är unikt eller om det finns likheter till 

andra. Detta skulle kunna ge en insikt i behovet av gemenskap och tillhörighet genom grupper 

och hur människor hanterar och söker sig till dessa. 
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Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 
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samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på person, platser och 

verksamheter kommer att ersättas med pseudonymer. 

Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 

uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning kontakta 

handledaren. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 

lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 

Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter 

Sofie Nilsson                                       Jürgen Degner 

Email                                                  Email 

Nummer                                          Nummer 
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Samtycke till deltagande i examensarbete 

Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i 

socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av Sofie Nilsson. 

  

_______________________________                      ________________________________ 

Namn                                                    Ort, datum 

  

 

Bilaga 2: Intervjuguide för aktiva medlemmar 

Liv innan gäng 

Hur var skolgången för dig? 

Vad gjorde du om dagarna innan du gick med i gänget? 

Hade du något jobb? 

Hade du några fritidsintressen ? (idrotter, datorspel osv) 

Hade du några problem med polisen innan du blev medlem? 

Begick du några brott innan du blev medlem? 

Använde du några droger innan du blev medlem? 

Vad är den största förändringen för dig om du tänker livet innan du blev medlem och nu när du är 

medlem? 

Hur såg din relation ut till din familj innan du blev en medlem? 

  

Processen in 

Hur var din ”resa” in i gänget? 

Hur kom du i kontakt med gänget? 

När började du umgås med gängmedlemmarna? Kände du någon medlem innan? 

Hur länge hängde du med gänget innan du blev medlem? 

Ville du alltid bli medlem? Eller var det något som kom med tiden? 
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Var det en lång process från att du började tills att du blev fullvärdig medlem? 

Har du varit involverad i flera gäng eller har det varit ett och samma från början? 

Begick du några brott under tiden du blev medlem? Gjorde du dem isåfall av eget initiativ eller var 

det med eller för gänget? 

  

Att vara med i gäng 

Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv? 

Varför är du medlem i gänget? 

Finns det dagar som inte påverkas av ditt medlemskap i gänget? 

Finns det något som sker varje vecka, månad eller dag, något upprepande, att ni har möten eller så?  

Är det någon skillnad för dig vem du är eller vad du gör hemma eller på klubben? 

Finns det något gemensamt för de flesta medlemmarna? (kläder, språk, etnicitet, intressen,) 

Ser du upp till andra i gänget? 

Vad är det främsta som gör att du vill stanna? 

Vad får du ut av ditt medlemskap? 

Vad krävs för att lyckas inom gäng? 

Känner du att du får respekt genom att vara med? Hur märker du av det? 

Får du makt genom att vara med? Hur märker du av det? 

Finns det en tydlig struktur i gruppen? Vem som gör vad osv? 

Hur leds gruppen? 

Finns det mycket regler inom gänget? 

Vad händer om en bryter mot reglerna? 

Hur tycker du att erat gängs relation ser ut med andra gäng? 

Är det rivalitet? 

Känner du dig stressad över något som är gängrelaterat? 

Är det kul? 

Har du en nära relation med andra medlemmar? 

Tycker du det finns falska påståenden/rykten om gänget? 

Finns det något som du tycker folk borde veta om gäng? 
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Känner du dig missförstådd? 

Finns det något som kom “med på köpet” som du inte hade räknat med eller tänkt på innan 

medlemskapet? 

Vad är den viktigaste egenskaperna för en medlem? 

Kan vem som helst bli medlem eller krävs det speciella egenskaper? 

Hur är det att bli äldre och att vara med i gäng? Har din syn det hela förändrats något under din tid 

som medlem? 

Har du upplevt någon förändring i attityder hos dig själv under tiden du varit medlem? Till exempel 

vad du tycker är viktigt och prioriterar 

Har du märkt någon skillnad i hur andra upplever eller bemöter dig sedan du blev medlem? (t.ex polis, 

socialtjänst, familj, vänner, främlingar) 

Har du begått du några brott under tiden som du har varit är medlem? 

Hur ofta på ett ungefär? 

Begår du dem på eget initiativ eller är det med/för gänget? 

Finns det brott som inte är accepterade inom gänget? Något ni som medlemmar inte får göra? 

Tar du några droger i samband med gänget? 

Uppskattar du att du använder mer eller mindre droger som medlem? 

Är det lätt att få tag i droger som medlem? 

 

Livet utanför gänget 

Hur ser dina relationer ut utanför gänget? 

Hur lätt eller svårt är det att ha kvar vänskap med folk som inte är med i gänget? 

Hur ser relationerna ut med din familj? 

Hur går det med att ha en kärleksrelation/partner utanför gänget? 

Tycker du att det är lätt eller svårt att upprätthålla relationer utanför gänget? 

Tycker du att gänget påverkar relationer utanför? 

Har du något jobb utanför gänget? 

Finns det något som är lockande med ett liv utan gängmedlemskap? 

Vad är din bästa egenskap utanför gänget? 

Har du några fritidsintressen utanför gänget? (till exempel datorspel, resor, djur, matlagning) 
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Begår du några brott som inte har med gänget att göra? Själv eller med andra 

 

Processen ut ur gänget 

Hur går det till om någon vill lämna? Är det lätt eller svårt? 

Finns det olika sätt att lämna? 

Finns det risker med att lämna? 

Vad tycker/tänker du om folk som lämnat? 

Finns det någon kontakt med individer som har lämnat? 

Om en perosn lämnar gänget, kan den bo kvar i samma stad? 

Har du någon gång funderat på att lämna gänget? 

Har du någon gång försökt? 

Vad skulle du sakna om du skulle lämna gänget? Vad skulle vara skönt? 

Ser du några möjligheter utanför gänget? 

I nuläget finns det något som skulle få dig att lämna? 

Vad skulle du förlora om du lämnade gänget? 

 

Finns det något mer du vill ha sagt? Är det något du känner att jag har missat som är viktigt? 

 

 

Bilaga 3: Intervjuguide för före detta medlemmar 

Liv innan gäng 

Hur var skolgången för dig? 

Vad gjorde du om dagarna innan du gick med i gänget? 

Hade du något jobb? 

Hade du några fritidsintressen ? (idrotter, datorspel osv) 

Hade du några problem med polisen innan du blev medlem? 

Begick du några brott innan du blev medlem? 

Använde du några droger innan du blev medlem? 

Vad är den största förändringen för dig om du tänker livet innan du blev medlem och nu när du är 

medlem? 
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Hur såg din relation ut till din familj innan du blev en medlem? 

  

Processen in 

Hur var din ”resa” in i gänget? 

Hur kom du i kontakt med gänget? 

När började du umgås med gängmedlemmarna? Kände du någon medlem innan? 

Hur länge hängde du med gänget innan du blev medlem? 

Ville du alltid bli medlem? Eller var det något som kom med tiden? 

Var det en lång process från att du började tills att du blev fullvärdig medlem? 

Har du varit involverad i flera gäng eller har det varit ett och samma från början? 

Begick du några brott under tiden du blev medlem? Gjorde du dem isåfall av eget initiativ eller var 

det med eller för gänget? 

  

Att vara med i gäng 

Hur såg en vanlig dag ut i ditt liv? 

Varför blev du medlem i gänget? 

Fanns det dagar som inte påverkas av ditt medlemskap i gänget? 

Fanns det något som skedde varje vecka, månad eller dag, något upprepande? Att ni hade möten eller 

så?  

Var det någon skillnad mellan vad du var hemma och vem du var med gänget? 

Fanns det något gemensamt för de flesta medlemmarna? (kläder, språk, etnicitet, intressen,) 

Såg du upp till andra i gänget? 

Vad var det främsta som gjorde att du vill stanna? 

Vad fick du ut av ditt medlemskap? 

Vad krävs för att lyckas inom gäng? 

Fick respekt genom att vara med? Hur märker du av det? 

Fick du makt genom att vara med? Hur märker du av det? 

Fanns det en tydlig struktur i gruppen? Vem som gör vad osv? 

Hur leddes gruppen? 
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Fanns det mycket regler inom gänget? (Formella eller informella?) 

Vad hände om du själv eller någon annan bröt mot reglerna? 

Hur var relationen mellan ditt och andras gäng? 

Fanns det rivalitet? 

Kände du dig stressad över något som var gängrelaterat? 

Var det kul? 

Hade du en nära relation med andra medlemmar? 

Tycker du det finns falska påståenden/rykten om gänget? 

Finns det något som du tycker folk borde veta om gäng? 

Kände du dig missförstådd? 

Finns det något som kom “med på köpet” som du inte hade räknat med eller tänkt på innan 

medlemskapet? 

Vad var din bästa egenskap när du tänker på dig själv som medlem? 

Vad är de viktigaste egenskaperna för en medlem generellt? 

Kan vem som helst bli medlem eller krävs det speciella egenskaper? 

Hur är det att bli äldre och att vara med i gäng? Förändras inställningen till gänget eller aktiviteterna 

med tiden? 

Upplevde du någon förändring i attityder hos dig själv under tiden du var medlem? Om vad du tycker 

är viktigt och prioriterar till exempel 

Märkte du någon skillnad i hur andra upplever eller bemöter dig efter att du blev medlem? (t.ex polis, 

socialtjänst, familj, vänner, främlingar) 

Begick du brott som medlem? 

Hur ofta på ett ungefär? 

Begick du dem på eget initiativ eller är det med/för gänget? 

Fanns det brott som inte är accepterade inom gänget? Något ni som medlemmar inte fick göra? 

Använde du droger när du var medlem? 

Hur ofta? 

Var det lätt att få tag i droger som medlem? 

 

Livet utanför gänget 
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Hur såg dina relationer ut utanför gänget? 

Hur lätt eller svårt är det att ha kvar vänskap med folk som inte är med i gänget? 

Hur ser relationerna ut med din familj? 

Hur gick det med att ha en kärleksrelation/partner? 

Var det lätt eller svårt att upprätthålla relationer utanför gänget? Var det en balansgång eller 

kompletterar dem varandra? 

Tycker du att gänget Påverkar relationer utanför? 

Hade du något jobb utanför gänget 

Hade du några fritidsintressen utanför gänget? (till exempel datorspel, resor, djur, matlagning) 

Begick du några brott som inte har med gänget att göra? Själv eller med andra 

  

Processen ut ur gänget 

Vad fick dig att ta beslutet att lämna? 

Hur länge hade du varit medlem? 

Hur går det till om någon vill lämna? Är det lätt eller svårt? 

Finns det olika sätt att lämna? 

Hur lämnade du? 

Finns det risker med att lämna? 

Har du någon kontakt med gänget eller enstaka medlemmar än idag? 

Stannade du i samma stad som där du vad medlem? 

Hur ofta funderade du på att lämna gänget? 

Finns det något du saknar med gänget? 

Var det något du kände att du förlorade när du lämnade gänget?  

 

Finns det något mer du vill ha sagt? Är det något du känner att jag har missat som är viktigt? 


