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Abstract 

In the radio documentary Narkotikalandet Sverige made during late 2012 by the Swedish radio 
channel P1 the narcotic-related part of society is explored in three separate parts. The first part 
explores the heroin market in the Swedish capitol of Stockholm. Focused around Sergels Torg 
the reporter explores a part of the Swedish society that many either doesn’t know exist or they 
choose to ignore it. The distribution of heroin is sold openly on the street and behind these 
street level dealers networks and organisations of criminals stand a lot to earn in poisoning and 
destroying other people’s lives. Who should we counter this threat to the Swedish society? 
 
Our study is based on the American tv-show called “The Wire”. A method which may seem 
unusual but consider that many universities, including Harvard and Johns Hopkins, use “The 
Wire” as a basis for sociology courses in urban inequalities. The use of “The Wire” gives us the 
opportunity and possibility to explore and analyse a heroin market that is well established and 
rooted in the local society allowing us a deeper understanding of the organisations and 
networks behind the distribution than we would using more conventional methods. 

 

With the use of the normative model created by Håkan Hydén we could establish a link 

between normative components and certain people in the organisation. Thus targeting 

these individuals would result in the greatest impact on the normative power driving 

individuals towards criminal behavior.
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Inledning 
 

Jag sitter här vid fönstret på hamburgerrestaurangen vid Sergels torg många dagar under hösten 
2012. Om jag trycker näsan mot rutan är det bara två meter till narkotikaförsäljarna. Jag ser allt. 
Snabba handrörelser, piller som vandrar från ficka till ficka, plastbollar med heroin som langarna 

gömmer inne i munnen, tjocka sedelbuntar, affärerna görs upp helt öppet. 
 

“- Om du tittar bakom min rygg då, hur många langare ser du nu då?” 
“- Ehm, två just nu iallafall.” 

 
Madeleine, hon är yngst här säger hon. Nu ber jag henne peka ut dom heroinlangare hon ser. 

 
“- Fem, sex, sju, ehm nu kollar dom på mig... Ah, det är väl runt sju-åtta” 

“- Men dom kan stå här utan att något händer va? 
“- Jaja, dom står ju här som du och jag.” 

 

Sveriges Radio P1 Plattan - Narkotikalandet Sverige del 1 05:35-06:50 

 

I Sverige har under senaste åren skett en ökning av tillgängligheten på narkotika. Mer narkotika 

förs in och mer narkotika odlas på plats här i Sverige.1 Samtidigt tjänar organisationer och nätverk 

enorma summor på att smuggla, tillverka, och sälja narkotika. I enbart en svensk kontext 

beräknas narkotikahandeln omsätta 4 miljarder.2 Och skadan som narkotikan orsakar samhället 

kan beräknas till nästan tio gånger mer.3 En kostnad som inte har möjlighet att värdesätta alla de 

liv som går förlorade till narkotikamissbruket. Samtidigt för situationen som beskrivs i P1:s 

dokumentär tankarna till en amerikansk kontext där gatulangning av narkotika är vad vi tror mer 

förekommande. Hur ska dessa nätverk och organisationer kunna angripas? På vilket sätt bör 

polisen jobba för att komma till bukt med problemet? 

Akademisk teori förklarar ofta väldigt bra uppkomsten av brottslighet och således också hur 

preventiva insatser ska utformas. Men hur ska prevention stoppa något som redan finns här?  

Syfte 
Vi vill med denna uppsats belysa hur rättssociologisk normteori skulle kunna användas som 

vägledning i utformandet av polisiära insatser. Vår fokus kommer ligga på insatser riktade mot 

organisationer och nätverk där narkotikabrottslighet är en karaktäriserande aspekt av 

                                                             

1 Guttormsson, Ulf, Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2011 [Elektronisk resurs], Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning, Stockholm, 2012  
2 SVT, Knarkaffärer för miljarder, hämtad 26 maj 2013 
<http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/knarkaffarer-for-miljarder> 
3 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Frågor och svar om narkotika, hämtad 21 
maj 2013, <http://www.can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Narkotika/#1 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/knarkaffarer-for-miljarder
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verksamheten, alltså normen. Genom en normanalys utifrån nätverket eller organisationens 

struktur hoppas vi kunna peka på någon individ eller någon del av verksamheten som är väsentlig 

för den normbildande och normupprätthållande kraften.  

Vad som är viktigt att förstå är att målet inte handlar om någon form av övergripande insatser på 

samhällsnivå för att stävja narkotikarelaterad brottslighet utan istället hur en offensiv och riktad 

insats mot ett enskilt kriminellt nätverk skulle se ut om normteori var grunden för den insatsen. 

Alltså en analys av hur insatsen skulle utformas och vilka delar av organisationen som insatsen 

ämnar att störa. Avslutningsvis vill vi även avgöra om hur de eventuella fördelarna eller 

nackdelarna skulle se ut om denna typ av insatser tog avstamp i rättssociologisk normteori.  

 

De huvudsakliga frågeställningarna vi kommer att arbeta utifrån är: 

 

 Hur skulle en insats mot ett kriminellt nätverk utformas om det grundades på 

rättssociologisk normteori? 

 

 Skulle denna typ av utformning innebära en förbättring av nuvarande metoder eller ej? 

 

Som studieobjekt kommer vi att utgå från en fiktiv organisation avbildad i tv-serien “The Wire”. Vi 

känner att det då också är viktigt att resonera kring hur väl en tv-serie kan användas som 

studieobjekt i en rättssociologisk normanalys. Eftersom “The Wire” avbildar den grova och 

hänsynslösa narkotikahandel som sker i Baltimore, Maryland vill vi också föra en diskussion om 

och hur väl vårt resultat går att relatera till en svensk kontext.  

 

Rättssociologisk relevans 
Hela uppsatsen kretsar kring normmodellen och hur den skulle kunna användas dels för analys av 

kriminellt handlande till mer konkret utforma polisära insatser på ett sätt som är som mest 

effektivt för att begränsa kriminaliteten. Att använda normmodellen som ett analysredskap för att 

förstå mänskligt handlande ger en koppling till rättssociologin som är mycket tydlig. 4 Även om 

det inte är lika tydligt som den klassiska rättssociologiska frågeställningen om rättens inverkan på 

samhällsförhållandena eller vice versa, anser vi att det finns en stark rättssociologisk koppling. 

Dels genom användande av en central rättsociologisk teori och dels genom att vi faktiskt 

diskuterar rättens inverkan på samhällsförhållanden, om än kanske att ett akademiskt perspektiv 

får ge efter för en mer offensiv och konkret inriktning.  

                                                             

4
 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 42 
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Avgränsningar och definitioner 

Nätverk eller Organisation 

Flera kriterier kan uppställas som krav för att en organisation ska föreligga. Till en början är 

tillhörighet viktigt, det vill säga någon form av anslutning som kan styrka medlemskapet, som är 

exklusivt. Med denna tillhörighet kommer rättigheter men även skyldigheter gentemot 

organisationen. Någon form av kollektiva resurser måste också förekomma. En organisations syfte 

är nämligen att strukturera arbete och gemensamma resurser. Medlemmarna knyter sig till 

organisationen för att de har ett behov av vad den kan erbjuda.  

Nätverk har liksom organisationer kollektiva resurser som en central beståndsdel, dock finns 

vissa skillnader mellan de båda. Om en organisation är ett system av poster så är ett nätverk 

istället ett system av individer. Inom nätverket är den sociala ställningen av yttersta vikt och 

samarbetet hålls samman av förtroende snarare än av organisatoriska regler. Förtroendet är en 

central del för att hålla samman nätverket som kan sägas bestå av självständiga celler med en 

social tillhörighet till varandra som stärker samarbetet. En gemensam etnisk och kulturell 

bakgrund fungerar ofta som en bas för förtroendet inom kriminella nätverk.5 

Sedan är det också viktigt att förstå att det vi försöker kategorisera och definiera är kriminella 

organisationer eller nätverk som har flera anledningar att försäkra sig om att information om 

deras struktur inte läcker ut. Följaktligen är det då mycket möjligt att en organisation som 

rättsmakten saknar insyn i kan förefalla som ett nätverk när det presenteras i utrednings- och 

forskningsarbete. 

Men för att förtydliga var gränsen mellan nätverk och organisation kommer dras i denna uppsats 

blir det ett ställningstagande mot framförallt att en tydlig och reglerad arbetsfördelning 

förekommer i samarbetet mellan individerna, en hierarkisk indelning är också faktor som medför 

att samarbetet kommer kategoriseras som organisation istället för nätverk. För att konkretisera 

kommer detta innebära att Hells Angels skulle benämnas som organisation medan en grupp 

barndomsvänner som i projektform tar in enstaka partier narkotika för att sälja till bekanta skulle 

kategoriseras som ett nätverk. Men samtidigt kommer vi hålla oss till de definitioner och den 

terminologi som används av svenska myndigheter och media i beskrivningen av specifika 

kriminella konstellationer för att undvika missförstånd. 

 

Avgränsningar 

De primära avgränsningar som kommer användas är dels grundat i vilken del av materialet som 

kommer användas men också i hur den teoretiska utgångspunkten kommer tillämpas (se dessa 

stycken för förtydligande). Utöver detta väljer vi att i så lång utsträckning som möjligt att fokusera 

på försäljning av heroin. Anledningen till detta är dels materialet vi kommer använda oss av men 

                                                             

5 Korsell, Lars E., Heber, Anita, Sund, Bill & Vesterhav, Daniel, Narkotikabrottslighetens 
organisationsmönster, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm, 2005, s. 17-25 
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också indikationer på att detta är en av de farligaste narkotikasorterna som missbrukas.6 Detta får 

konsekvensen att vi i både en svensk och amerikansk kontext kommer lägga fokus på 

organisationer eller nätverk som hanterar försäljning av heroin på gatunivå, dvs direkt till 

missbrukaren, och inte till transnationella organisationer som transporterar narkotika över 

nationella gränser.  

 

Disposition 
1:a kapitlet innehåller inledning, syftesbeskrivning och avgränsningar. I det följande kapitlet finns 

en bakgrundsbeskrivning av den aktuella situationen gällande narkotikarelaterad brottslighet i 

Sverige och USA. 2:a kapitlet innehåller också en övergripande beskrivning av tv-serien “The 

Wire” som är utgångspunkten för vår studie. Vi går lite djupare in på händelsebeskrivningen för 

säsong 1 eftersom den är starkast kopplad till vårt ämnesval. 3:e kapitlet ger en översikt på hur 

polis i Sverige jobbar för att bemöta det samhällshot som narkotikaförsäljningen innebär. Vi 

försöker i detta stycke att ge läsaren en förståelse för vilka metoder och strategier som ligger som 

grund för polisens arbete mot narkotikarelaterad brottslighet. Detta för att vi senare ska kunna 

göra en jämförelse med de resultat som vi erhåller. 4:e kapitlet innehåller en beskrivning av de 

teoretiska utgångspunkter vi valt att använda oss av. Detta kapitel är indelat i två delar, dels en 

beskrivning utav valda teorier, dels en förklaring till hur vi väljer att tillämpa valda teorier. Vår 

metod beskriver vi närmre i det 5:e kapitlet. 6:e kapitlet är resultatredovisningen följt av analysen 

i 7:e kapitlet. I det sista kapitlet kommer den sammanfattande diskussionen där vi sätter våra 

slutsatser utifrån analysen i en mer reell kontext. Slutligen följer referenslistan. 

Bakgrund och utgångspunkter 

Situation i Sverige 
Narkotikabrottslighetens omfattning är svår att se i statistik då de fall som hamnar i statistiken i 

huvudsak är de som polisen spanat på och därav är upptäcktsrisken beroende av myndigheters 

prioriteringar. Eftersom varje händelse där någon brukar narkotika är ett brott som oftast inte 

spanas på är mörkertalet stort. Vad man ändå kan säga är att en typisk misstänkt för 

narkotikabrott i Sverige är en man i yngre medelåldern som bor i någon av de tre 

storstadsregionerna. Majoriteten av alla anmälda narkotikabrott är eget bruk men även innehav 

utgör en stor andel. Antalet narkotikabrott som blir anmälda har ökat om man ser till de senaste 

årtiondena.7 

I Sverige finns uppskattningsvis omkring 29 000 så kallade tunga missbrukare. Med begreppet 

tunga missbrukare menar man de som använder narkotika dagligen eller som använder sprutor 

                                                             

6
 Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse 

6
The Lancet, Volume 369, Issue 9566, 24–30 March 2007, Pages 1047-1053 

6
David Nutt, Leslie A King, William Saulsbury, Colin Blakemore 

7 Hagstedt, Johanna (red.), Brottsutvecklingen i Sverige år 2008-2011, Brottsförebyggande rådet, Stockholm, 
2012 

http://www.sciencedirect.com.ludwig.lub.lu.se/science/article/pii/S0140673607604644
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för injektion. Den vanligaste narkotikan är främst cannabis men även amfetamin, kokain och 

heroin sett över hela landet.8 Den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige ökar med åren även 

om tillfälliga nedgångar kan noteras, ofta i samband med ökad vård med till exempel metadon. 

Under år 2010 låg siffran på 420 dödsfall.9 Tillgängligheten för narkotika i Sverige har ökat sedan 

år 1988 då mätningarna började. Med ökad tillgänglighet menas att det blivit lägre priser men 

samtidigt har tillgången på narkotika ökat fysiskt sett.10 

I Sverige bedrivs narkotikabrottsligheten av nätverk av grupperingar men som har en 

arbetsfördelning som liknar den hos en organisation. Oftast ingår flera med god lokalkännedom, 

särskilt lägre ner i hierarkin. Gruppernas sammanhållning bygger till stor del på förtroende men 

sanktioner som våld och hot om våld är även förekommande.11 Dessa sanktioner upprätthåller de 

regler som råder för verksamheten, däribland regeln om att hålla tyst och inte läcka information 

till polisen vid ett eventuellt gripande. Detta tystnadslöfte är en grundpelare i den kriminella 

verksamheten och samtidigt en av anledningarna till att insynen är starkt begränsad.12  

 

Narkotikabrottslighet i Baltimore, MD och övriga USA 
I en sammanfattning gjord av HIDTA, ett nationellt program riktat mot de områden som har 

svårast narkotikaproblem, lyfts heroin fram som det narkotiska preparat som orsakar mest skada 

i Baltimore. Tillgången till heroin uppskattas vara hög och antalet missbrukare beräknas också 

vara hög.13 Därutöver är missbruket av heroin starkt integrerat i samhället och många 

missbrukare har föräldrar och farföräldrar som missbrukat heroin14. 

Heroinmissbruket leder till stora omkostnader för samhället och flera missbrukare mister sitt liv 

till följd av överdoser. Antalet dödsfall var som högst i början av 2000-talet med över 312 dödsfall 

år 1999 och har sedan dess stadigt minskat. Något som troligtvis har en stark koppling till 

ökningen av antalet behandlade missbrukare.15 Men fortfarande avled 118 personer tillföljd av 

heroinöverdoser år 2009.16 Antalet missbrukare i Baltimores centrala delar beräknas enligt källor 

i media vara ca 60 000 vilket nästan motsvarar 1 av 10 individer i centrala Baltimore. 

Sammantaget har situationen med den stora tillgången till heroin och de många missbrukarna i 

                                                             

8 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Frågor och svar om narkotika, hämtad 21 
maj 2013, <http://www.can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Narkotika/#1> 
9 Hagstedt, s. 211-230 
10 Guttormsson, Ulf, Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2011 [Elektronisk resurs], Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning, Stockholm, 2012  
11 Korsell, Heber, Sund & Vesterhav, s. 148-152 
12 Korsell, Heber, Sund & Vesterhav, s. 167-168 
13 National Drug Intelligence Center, HIDTA Washington/Baltimore Drug Market Analysis 2009, U.S. Department of 
Justice. 2009 
14 National Drug Intelligence Center, HIDTA Washington/Baltimore Drug Market Analysis 2009, U.S. Department of 
Justice. 2009 
15 Schwartz P. Robert, Gryczynski, Jan, et al., ‘Opioid Agonist Treatments and Heroin Overdose Deaths in Baltimore, 
Maryland, 1995–2009’, American Journal Of Public Health, vol. 103, no. 5 
16 Schwartz & Gryczynski 
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centrala Baltimore lett till att staden har blivit beskriven i media som “the heroin capital of the 

US”.17 

 

“Thin line between heaven and here” 

 

Reginald “Bubbles” Cousins om skillnaden mellan förorterna och de droghärjade delarna av 

Baltimore (S01E02) 

 

Det huvudsakliga ursprunget för heroinet i Baltimore är Sydamerika och förs in via sydvästra USA 

för att sedan transporteras till östkusten och bland annat Baltimore. De olika grupperingarna som 

står för införseln av heroin i USA är primärt dominikanska grupperingar men mexikanska 

organisationer har börjat ta en del av marknaden. Dessa organisationer försörjer sedan de 

nätverk som står för återförsäljning på gatunivå i framförallt västra och östra Baltimore. 

Försäljningen av narkotika på gatunivå sker nästan uteslutande av lokala gäng kopplade till 

specifika bostadsområden.18 

                                                             

17 Carter M. Yang ‘Baltimore Is the U.S. Heroin Capital’, ABC News, 14 mars 2013. 
18 National Drug Intelligence Center, HIDTA Washington/Baltimore Drug Market Analysis 2009, U.S. Department of 
Justice. 2009 



 

 

  

12 

 

12 

 

Figur 1 

Denna figur visar hur en organisation som sysslar med narkotikaförsäljning, i detta fall främst 

kokain, kan se ut. Exemplet är ett resultat av månaders polisspaning i New York genom i 

huvudsak avlyssning. Kommunikationen mellan individerna sker nästan alltid genom den som 

står ovanför dem i hierarkin, de lägst ner kontaktar alltså inte de högst upp direkt utan får gå via 

sina mellanchefer. Var och en har sina särskilda uppgifter inom organisationen som exempelvis 

säkerhet eller distributionen till försäljarna på gatunivå.19 

I en rapport från 2011 konstaterar FBI att gängkriminalitet i USA expanderar och utvecklas och 

blir ett allt större hot mot det amerikanska samhället. I takt med expansionen ökar också 

organisationsgraden och gängen blir mer och mer sofistikerade i sin kriminella verksamhet. Den 

här ökningen av gängens aktiviteter är en risk för övriga samhället då expansionen leder till 

konflikter med andra gäng. Den huvudsakliga inkomstkällan för de flesta gängen är 

narkotikahandeln och detta leder till våldsamma konflikter om områden där narkotikaförsäljning 

sker.20 Samtidigt som det sker en ökning av gängaktivitet i USA beräknas tillgången till heroin öka, 

                                                             

19 Natarajan, Mangai & Hough, Mike (red.), Illegal drug markets: from research to prevention policy, Criminal 
Justice Press, Monsey, NY, 2000, s. 273-294 
20 National Drug Intelligence Center, National gang threat assessment 2011, U.S. Department of Justice. 2011, 
s. 17 
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trots insatser i Colombia för att minska tillverkningen. Det har även rapporterats en ökning av 

antalet dödsfall kopplade till heroinmissbruk.21  

USA:s polisväsende är en komplex blandning av lokal polis, polis kopplade till den enskilda 

delstaten (eg. state police), andra som verkar på countynivå och fler olika federala rikstäckande 

organisationer (eg. FBI, DEA och ATF). Sammantaget verkar ca 18 000 olika “agencies” runtom i 

USA år 2008.22 Så USA har en komplex blandning av myndigheter som alla har olika jurisdiktioner 

och ansvarsområde. Den narkotikarelaterade brottsligheten är nationellt förankrad och verkar 

över nations- delstats- och countygränser vilket kräver ett samarbete mellan alla dessa 

myndigheter för att uppnå ett så bra resultat som möjligt i arbetet. Och följaktligen är det inte 

särskilt förvånande att två av de fyra övergripande målen för HIDTA-programmet som nämnts 

ovan är att öka samarbetet mellan federala och lokala myndigheter.23 

Det övergripande ansvaret för USA:s hela rättsväsende vilar på Department of Justice (DOJ). I 

publikationerna som DOJ har tillgängliga gällande övergripande strategier för att möta hotet som 

gäng och den narkotikarelaterade brottsligheten innebär för USA framställs en övergripande 

strategi som utgår från tre perspektiv. 1) “Prevention” genom insatser på samhällsnivå, 2) 

“Intervention” för att hjälpa individer som är i riskzonen att hamna i gängkriminalitet och 3) 

“Suppression” polisiära insatser riktade mot etablerade kriminella organisationer.24 

Samtidigt har antalet gripanden för narkotikamissbruk (motsvarande ringa narkotikabrott) varit 

ständigt ökande sedan början av 1980-talet. Och under samma period har det skett en minskning i 

antalet gripanden gällande försäljning alternativt tillverkning.25 Värt att notera är att ca hälften av 

alla fångar i federala fängelser är dömda för någon form av brott mot narkotikalagstiftning.26 

Avslutningsvis kan vi konstatera att tillgången till heroin i USA är stor samtidigt som flera olika 

gäng på gatunivå är i konflikt om områden för att kunna sälja narkotika. Den totala årliga 

kostnaden av narkotikamissbruket i USA beräknas till 193 miljarder dollar.27 

 

 

                                                             

21 National Drug Intelligence Center, National drug threat assessment 2009, U.S. Department of Justice. 2009, 
s. 28-29 
22 Bureau of justice statistics, Census of State and Local law enforcement agencies, 2008, U.S. Department of 
Justice 2011. http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/csllea08.pdf 
23 The White House, High intensity drug trafficking areas program, hämtad 21 maj 2013 
<http://www.whitehouse.gov/ondcp/high-intensity-drug-trafficking-areas-program> 
24 Scott H. Decker, Strategies to Address Gang Crime: A Guidebook for Local Law Enforcement, U.S. 
Department of Justice 2008. 
24http://www.cops.usdoj.gov/Publications/e060810142Gang-book-web.pdf 
25 Bureau of justice statistics, Arrest in the United States, 1980-2009, U.S. Department of Justice 2011 
http://bjs.gov/content/pub/pdf/aus8009.pdf 
26 Bureau of justice statistics, Correctional Populations in the United States, 2011, U.S. Department of Justice 
2012 http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cpus11.pdf 
27 Bureau of justice statistics, Correctional Populations in the United States, 2011, U.S. Department of Justice 
2012 http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cpus11.pdf 

http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/csllea08.pdf
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/csllea08.pdf
http://www.whitehouse.gov/ondcp/high-intensity-drug-trafficking-areas-program
http://www.cops.usdoj.gov/Publications/e060810142Gang-book-web.pdf
http://bjs.gov/content/pub/pdf/aus8009.pdf
http://bjs.gov/content/pub/pdf/aus8009.pdf
http://bjs.gov/content/pub/pdf/aus8009.pdf
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cpus11.pdf
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cpus11.pdf
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The Wire 
The Wire är en amerikansk dramaserie som utspelar sig Baltimore, Maryland. Serien handlar 

övergripande om de orättvisor och sociala missförhållandena som råder i det amerikanska 

samhället och hur dessa förstärks och befästs av de olika myndigheternas verksamhet. Detta 

gestaltas sedan primärt i det narkotikakrig som förs och visar hur båda sidor arbetar, antingen 

med försäljning av narkotika eller också polisens försök att förhindra detsamma.  

I första säsongen kretsar handlingen kring den försäljning av narkotika som sker på gatunivå i 

flera fattiga delar av staden. Ett huvudtema i första säsongen är polisens misslyckade kamp mot 

en narkotikahandel som växer sig allt större och inflytelsesrik. Avon Barksdale är överhuvudet i 

den kriminella organisation som serien främst fokuserar på. Vid Avons sida finns Russell Bell 

“Stringer” som är hans så kallade högra hand och sköter mycket av kontakterna med de som 

sedan finns i lägre led i organisationen. Man får följa hur den enorma mängd kontanter som 

narkotikaförsäljningen genererar omsätts inom organisationen till “vita” legala fastighetsinnehav. 

Vi får också se hur samma pengar slussas in i makthavarnas korridorer för att exempelvis styra 

upprustningsprojekt till de områden där Avon äger fastigheter. Under Avon och “Stringer” finns 

Roland Brice ”Wee-Bey”, Anton Artis ”Stinkum”, Marquis Hilton ”Bird” med flera. Man får även 

följa Avons släkting D’Angelo Barksdale som emellertid inte är lika högt uppsatt hierarkiskt. 

D’Angelo har efter att av misstag skjutit en rivaliserande langare degraderats till att sköta 

narkotikaförsäljningen i ett område kallat ”The Pit” där han i sin tur styr över flera medhjälpare. 

Av dessa skildras Preston Broadus ”Bodie”, Malik Carr ”Poot” samt Wallace mer ingående. 

Till följd av att D’Angelo inte fälls för mordet får polisen upp ögonen för Avons organisation. En 

temporär arbetsgrupp bildas med syftet att arbeta mot Avons organisation och få en fällande dom 

på Avon. Huvudkaraktären i gruppen är James “Jimmy” McNulty men även hans nära kollega 

William Moreland ”The Bunk” är en tongivande karaktär, som dock ej är med i arbetsgruppen 

utan arbetar med mordfall. Arbetsgruppen får kämpa mot de kriminellas metoder för att försvåra 

övervakningen och kartläggningen samtidigt som gruppen som helhet och individerna pressas 

hårt av polismyndigheten. Kampen att faktiskt bryta ner Avons organisation motarbetas av 

resursbrister och individuella polisbefäls personliga strävan att presentera bra statistik.   

Utöver dessa två huvudgrupper finns andra karaktärer i serien som påverkar händelseförloppet 

noterbart. Bland annat finns utsatte missbrukaren Reginald Cousins ”Bubbles” som är informatör 

åt polisen Kima Greggs som ingår i arbetsgruppen. Han fungerar som deras ”öra mot gatan” och 

hjälper bland annat till med kartläggningen av Avon Barksdales mannar. En annan viktig karaktär 

är Omar Little som sysslar med att råna knarklangare, något som givetvis stör Avons affärer. Han 

har en tydligt uttalad moralisk kompass som i huvudsak går ut på att han bara rånar de som själva 

är inblandade i narkotikahandeln och därmed ”spelet”. Efter att Omars kompanjon och pojkvän 

Brandon Wright blir torterad och mördad av Avons mannar som hämnd för ett rån vid ett förråd 

påbörjas en vendetta mellan Avon och Omar då den sistnämnde väljer att specifikt råna langare 

som lyder under Avon. Som en följd av detta vittnar Omar i ett mordåtal mot ”Bird”. 
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I andra säsongen ligger fokus på den smuggling av diverse olagligheter som råder i hamnen i 

Baltimore. På grund av sitt beteende gentemot sina chefer har Jimmy McNulty blivit förflyttad till 

hamnpolisen och det är alltså hans arbetsplats som ligger i fokus även om man parallellt visar den 

pågående verksamheten som Avon råder över, för tillfället styrd av ”Stringer” eftersom Avon 

sitter av ett kortare fängelsestraff. Det tydliga temat för denna säsong är arbetarnas kamp för 

överlevnad i ett allt svårare ekonomiskt klimat. Hamnarbetarna pressas till kriminella handlingar 

i form av smuggling för att generera pengar till sig själv men även för lobbyverksamhet för att 

påverka politiker till att fatta beslut som gynnar den legala hamnverksamheten.  

Under tredje säsongen flyttas fokus tillbaka till gatorna i Baltimore där narkotikahandeln 

fortsätter flyta på. En stor del handlar om hur insatserna mot brott styrs politiskt då det är 

pågående borgmästarval i staden. Politisk makt utnyttjas för att undertrycka de faktiska 

förhållandena och polischefer pressas att istället generera positiv statistik och undvika att pinsam 

fakta når väljarna. Samtidigt etablerar sig en ny narkotikalangare vid namn Marlo Stanfield som 

börjar utmana Avon med sin egen narkotikaförsäljning och ett krig mellan de båda 

grupperingarna bryter ut med flertalet mordskjutningar på gatorna som följd. Mord som den 

(löst) sittande borgmästaren gör allt för hålla borta från allmänhetens vetskap.  

 I den fjärde säsongen har Avon Barksdale gripits och istället har Marlo Stanfield tagit över stor 

del av narkotikahandeln i staden. Polisens fokus ligger nu på att gripa Marlo och en arbetsgrupp 

tillsätts återigen. Säsong fyra följer flertalet skolungdomar och deras skolgång som påverkas av 

att flera rekryteras till försäljningen av narkotika där det finns pengar att tjäna eller dras in i det 

missbruk som präglar staden. Skolsystemets bristande förmåga att hantera dessa 

missförhållanden tas upp. Och man får följa hur grovt våld i klassrummen blandas med några få 

elevers försök att faktiskt lära sig något som de skulle kunnat använda sig av i eventuella framtida 

studier. Men skolans bristande resurser och pressade lärare leder till en oförmåga att lösa alla 

problem som de ställs inför och samtidigt bedriva en normal undervisning.  

Den femte och sista säsongen följer handlingen från tidigare men utgångspunkten ligger mycket i 

hur tidningen The Baltimore Sun rapporterar, eller inte rapporterar, vad som händer i staden. 

Olika krafter som styrs av många olika intressen skapar ett arbetsklimat där antalet sålda 

upplagor och personlig karriär överskuggar bland annat medias roll i att granska och presentera 

kritik mot myndigheters verksamheter. Samtidigt arbetar polisen vidare mot Marlo Stanfield som 

har blivit en allt större maktfaktor i Baltimores narkotikahandel.28 

 

                                                             

28 Home Box Office (HBO), The Wire Episodes, hämtad 21 maj 2013 <http://www.hbo.com/the-
wire/index.html#/thewire/episodes/index.html&isVideoPage=true&g=n&subcategories=none&order=dat
e-desc&limit=none> 

http://www.hbo.com/the-wire/index.html#/thewire/episodes/index.html&isVideoPage=true&g=n&subcategories=none&order=date-desc&limit=none
http://www.hbo.com/the-wire/index.html#/thewire/episodes/index.html&isVideoPage=true&g=n&subcategories=none&order=date-desc&limit=none
http://www.hbo.com/the-wire/index.html#/thewire/episodes/index.html&isVideoPage=true&g=n&subcategories=none&order=date-desc&limit=none
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Tidigare Forskning 
Det övergripande målet med svenska insatser mot narkotika är ett samhälle som är helt fritt från 

narkotika. Stort fokus ligger på förebyggande, ofta lokala, insatser och ett ökat samarbete mellan 

olika myndigheter där den ena oftast är polisen.29 

I Sverige bedrivs arbetet mot organiserad brottslighet ofta i projektform. Oftast är målet att 

lagföra specifika personer för att på så sätt störa den kriminella verksamheten genom exempelvis 

inspärrningar av vad som bedömts som viktiga personer för verksamheten. Det finns ett flertal 

exempel på sådana projekt som genomförts runt om i landet. Det har dessutom upprättats en lista 

med cirka hundra namn som heter Alcatrazlistan som listar de kriminella i Sverige som ska ha 

högsta prioritet. Listan är inte offentligt tillgänglig för allmänheten.30 

Två sådana projekt som uppmärksammats i media den senaste tiden är Operation Alfred och 

Selma som ska störa grov organiserad brottslighet i Malmöregionen. Alfred beskrivs arbeta mot 

de som befinner sig längst ner i hierarkin medan Selma istället skall inrikta sig mot den absoluta 

toppen och har således ett fåtal individer som mål. Båda dessa projekt sker i samarbete med 

många fler myndigheter än bara polisen som till exempel Skatteverket.31 

Fokus i flera projekt ligger på den ekonomiska vinning som är drivkraft för den organiserade 

brottsligheten där narkotikahandeln beskrivs som den främsta inkomstkällan. För att kunna spåra 

tillgångar som kommer ifrån illegal verksamhet är samarbete mellan myndigheterna av yttersta 

vikt.32 

 

Teoretiska Utgångspunkter 

Normbegreppet och normnivåer 
En vanlig definition av normbegreppet är att se normer som handlingsanvisningar eller imperativ. 

Normbegreppet är en vanlig utgångspunkt i förklarandet av mänsklig handling inom sociologi.33 

Normer fyller funktionen att styra vårt handlande men även genom att reglera beteende och 

skapa ett mönster som skiljer sociala system från varandra. Normen är vägledande för den 

enskilda sociala grupperingen och avvikande från normen kan resultera i sanktioner eller i värsta 

                                                             

29 Hagstedt, s. 229-230 
30 Mälarstig, Malin, Schoultz, Isabel & Korsell, Lars E., 14 projekt mot organiserad brottslighet: en analys av 
polisens särskilda satsning, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm, 2008 
31 Polisen, Operation Alfred och Selma, hämtad 21 maj 2013 <http://www.polisen.se/Om-
polisen/lan/Sk/op/Polisen-i-Skane-lan/Sarskilda-satsningar/Malmo/Operation-Alfred/> 
32 Polisen, Grov organiserad brottslighet - Polisens arbete, hämtad 21 maj 2013 <http://www.polisen.se/Om-
polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Grov-organiserad-brottslighet/> 
33 Baier, Matthias & Svensson, Måns, Om normer, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, s. 41 

http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/Sk/op/Polisen-i-Skane-lan/Sarskilda-satsningar/Malmo/Operation-Alfred/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/Sk/op/Polisen-i-Skane-lan/Sarskilda-satsningar/Malmo/Operation-Alfred/
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fall uteslutande från den gemenskap som det sociala systemet innebär för individen.34 Denna 

tolkning av normen ger oss möjligheten att avgränsa en gruppering utifrån normen som 

medlemmarna strävar att efterleva. Därmed finns förutsättningarna för en avgränsad analys utav 

normreproduktionen inom det aktuella normsystemet (i detta fall den kriminella organisationen). 

För att möjliggöra en distinktion mellan övergripande samhälleliga normer, organisatoriska, 

sociala normer menar Hydén att normer kan existera på tre olika vertikala nivåer.35 På makronivå 

återfinns övergripande samhälleliga normer som rör kollektiva intressen, mesonivå är normer 

som formar framförallt organisationers inre uppbyggnad och externa relationer. Den sista och 

lägsta nivån är mikronivån, där existerar normer som styr interaktion mellan individer. Även 

normer som styr handlandet gentemot övriga vertikala normnivåer återfinns på mikronivå.36 För 

att analysera kriminalitet är det framförallt förhållandet mellan mikro och mesonivå som blir 

aktuellt, vad som styr och motiverar individen men också hur de organisatoriska normerna 

formas och förhållandet mellan mikro- och mesonivån.  

Existensen av flera parallella normsystem är en förutsättning för att kunna betrakta ett nätverks 

eller en organisations kriminella handlande som normstyrt. Men det intressanta ur ett 

samhällsperspektiv (och inte minst polisiärt) är hur denna norm upprätthålls och genom denna 

förståelse utforma insatser som ämnar att störa detta tillstånd. För att förstå detta är den 

dissektion av normen som Hydéns normmodell utgör ett värdefullt verktyg och användbar 

utgångspunkt.  

 

Normmodellen Hydén 
Att analysera varför en norm upprätthålls och fortsätter att existera kräver en djupare förståelse 

för vilka aspekter som formar normen. Hydéns normmodell möjliggör denna analys genom att 

dissekera och bryta ner normen i tre komponenter37. Denna indelning av normens komponenter 

gör denna teori användbar för en analys av hur normer upprätthålls. En analys av resultaten 

utifrån normmodellen förväntas ge en klarhet i vilka delar av en kriminell organisation som har 

störst inverkan på att den kriminella normen upprätthålls och följaktligen rikta polisiära insatser 

mot dessa individer och/eller system. 

Valet av Hydéns normmodell för detta syfte faller sig således ganska naturligt då teorin öppnar 

upp för möjligheten att analysera förhållandet mellan normens grundkomponenter och 

förhållandet mellan dessa och upprätthållande av normer. Slutligen (i detta fall) även kopplingen 

till den av normen uppmanade kriminella handlingen. De tre komponenter som i normmodellen 

                                                             

34 Johnson, Allan G., The Blackwell dictionary of sociology: a user's guide to sociological language, 2. ed., 
Blackwell, Malden, Mass., 2000, s. 190 
35 Hydén, Håkan, Normvetenskap, Sociologiska institutionen, Univ., Lund, 2002, s. 112 
36 Hydén, Normvetenskap, s. 113 
37 Hydén, Normvetenskap, s. 268 
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påverkar och bygger upp normen är vilja/värderingar (V), systemvillkor (SM) och kunskap (K), 

vilket illustreras i figuren nedan.38  

 

Figur 2 

 

Kunskap 

Kunskap (K) är en viktig aspekt i formandet av en individs handlande och har en stark koppling 

till samma individs kognitiva förmågor. Kunskap kopplat till kognitionen är avgörande för hur 

individen förstår och uppfattar omvärlden. Och individens subjektiva förmåga att handla enligt 

den etablerade normen är en förutsättning för att normen skall efterlevas.39 Denna subjektiva 

förmåga kan både vara ren teoretisk eller teknisk kunskap men även social kompetens räknas till 

denna förmåga. Där finns även en stark koppling till socioekonomiska faktorer som exempelvis 

utbildning, kulturell tillhörighet och dess roll i samhället 40. 

 

Vilja 

För att normen skall efterlevas är det en ganska naturlig förutsättning att individen faktiskt har en 

vilja att följa den. Komponenten vilja (V) i normmodellen kan ses som två sammanhängande men 

ändå separata faktorer som påverkar individen till ett visst handlande. Dessa två olika faktorer 

kan kategoriseras i yttre och inre påverkan eller drivkrafter och värderingar. Etik, moral, 

värderingar och samvete formar tillsammans den inre faktorn av viljekomponenten och är således 

vägledande i individens avgörande om normen ska följas eller ej. Dessutom påverkas detta 

ställningstagande av yttre faktorer som kan vara ekonomiska, politiska eller handlande utifrån 

solidariska mål alternativt egoistiska.41  

                                                             

38 Hydén, Normvetenskap, s. 268 
39 Hydén, Normvetenskap, s. 274 
40 Hydén, Normvetenskap, s. 285 
41 Hydén, Normvetenskap, s. 285 
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Systemvillkor 

För att den handling som normen föreskriver skall kunna efterföljas förutsätts att möjligheten att 

genomföra detta finns, det vill säga systemvillkoren (SM) för normen är uppfyllda. Denna 

komponent har ett binärt passivt förhållande till normen och antingen möjliggör dess föreskrivna 

handling eller inte.42 Sammanfattningsvis är systemvillkor de generella gränser som sätts utav de 

samhälleliga- och de naturliga systemen.43 

 

Tillämpning 
Den stora fördelen som normmodellen innebär går att finna i den dissektion av normen som sker. 

Normmodellen är mest använd för att analysera varför normer uppkommer och fortsätter att 

existera. Genom att analysera de olika komponenterna erhålls en förklaring till normens ursprung 

och grunder. Men genom att vända denna tankegång och angripa och störa dessa komponentera 

borde följaktligen normupprätthållandet och således normefterföljandet minska. För att 

förtydliga, skulle en minskning av drivkrafterna (V) för att följa normen leda till att 

normefterföljandet skulle minska.44  

Att tillämpa normmodellen för att analysera orsakerna till brottslighet skulle utan avgränsningar 

innebära en omfattande analys av socioekonomiska faktorer, subkultur etc. Då detta är en analys 

av möjligheten att tillämpa normteori för att styra och basera arbetet mot redan etablerad 

narkotikarelaterad brottslighet får detta konsekvenser för hur vi kommer använda 

normmodellen. Polis och åklagarmyndighet har inte möjlighet att påverka socioekonomiska 

faktorer och denna typ av arbete som är i fokus är inte en preventiv insats utan något som ska 

tillämpas mot redan etablerade organisationer alternativt nätverk. För att förtydliga varför vi 

tillämpar denna form av avgränsning finns det alltså två separata anledningar. Framförallt 

avgränsningssyfte då vi inte har möjlighet att analysera alla infallsvinklar som normmodellen 

möjliggör till varför kriminalitet sker. Sedan är detta som nämnt också en förutsättning för att ett 

eventuellt normbaserat arbete skall kunna utföras av polis och åklagare. 

 

Norm 

För att förhålla sig till ovanstående i denna uppsats kommer organisationer och nätverk betraktas 

som ett slutet normsystem utan yttre påverkan där den övergripande och huvudsakliga normen 

är den typ av kriminalitet som är den primära och karakteriserande för den kriminella 

organisationen. Normen är således att begå brott och genom att betrakta organisationen utifrån 

normmodellens komponenter kan en analys göras utav de drivande krafterna till upprätthållande 

inom organisationen till varför brott begås.  

 

                                                             

42 Hydén, Normvetenskap, s. 285 
43 Hydén, Normvetenskap, s. 283 
44 Hydén, Normvetenskap, s. 285 
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Vilja 

Vilja (V) definieras enligt normmodellen som antingen yttre drivkrafter eller inre värderingar. I en 

kriminell kontext innebär detta att vi i arbetet med materialet kommer söka efter faktorer som 

påverkar individers drivkrafter och eventuellt i viss utsträckning dess värderingar. Exempel på 

detta kan vara; lön, status, identitet och även i extrema fall basal självbevarelsedrift.  

 

Kunskap 

Kunskap om normen är som sagt en förutsättning för att normen skall effektueras. Samspelet 

mellan individer är styrt av sociala normer och utan kunskap om dessa kommer de alltså inte att 

få någon effekt på samspelet. Behovet av kunskap blir ännu mer tydlig när normen rör andra 

handlingssystem såsom exempelvis ekonomiska.45 I vår tillämpning av normmodellen utgör alltså 

kunskapskomponenten en faktisk kunskap om hur brott ska begås för att undvika negativa 

konsekvenser (eg. polisinblandning, rivaliserande gäng eller lurendrejeri från missbrukarledet).  

 

Systemvillkor 

Komponenten systemvillkor (SM) i normmodellen är en komponent som vi har valt att tolka något 

annorlunda än vad som är normalt vid tillämpning av normmodellen. Som nämnts ovan är det 

dels i avgränsningssyfte men också för att höja validiteten i våra resultat. Vi har valt att tillämpa 

ett ordningsmaktsperspektiv i arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet och detta får följden att 

vi väljer att tillämpa denna komponent i analysarbetet. Faktorer som socioekonomiska 

förhållanden faller utanför de arbetsuppgifter/metoder som polisen och åklagaren använder sig 

av och är något som dessa myndigheter har ringa möjlighet att påverka. För att kunna föra en 

diskussion som förhåller sig till ordningsmaktsperspektivet har vi följaktligen valt att betrakta 

systemvillkor som något som den kriminella organisationen aktivt måste sträva efter att 

upprätthålla själv. Så istället för en form av passiva systemvillkor där antingen normen 

effektueras eller ej, faller fokus på upprätthållandet av de förhållande och förutsättningar som den 

kriminella organisationen är beroende av i sin verksamhet. Exempelvis avvärja hot från 

rivaliserande gäng, tillgång till narkotika, påverka vittnen och försvara och utöka området för 

narkotikaförsäljning. Detta avsteg från hur denna komponent definieras normalt i normmodellen 

har en viss logik i att de förutsättningar som krävs för att kriminella organisationer skall kunna 

verka och existera inte normalt skall förekomma i samhället.   

 

                                                             

45
 Hydén, Normvetenskap, s. 283 
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Metod och Material 

Val av material 
Syftet är att undersöka de inre krafterna och funktionerna inom kriminella nätverk och 

organisationer. Ett område som är svåråtkomligt av naturliga skäl då kriminella med största 

sannolikhet inte vill att strukturer inom nätverken och nyckelindividers arbetsuppgifter ska vara 

allmän och lättillgänglig kunskap.  

Så hur ska vi kunna uppfylla detta syfte på ett bra och tillfredställande sätt? Att utgå från tv-serien 

“The Wire” var ett val som gjordes vid ett tidigt skede i arbetet med denna uppsats. Vi ansåg att 

detta material ger oss en möjlighet att föra en analys kring de inre funktioner och system som styr 

kriminella nätverk och organisationer. En analys som skulle kunna bli djupare, mer diversifierad 

och mer originell än vad som skulle kunna åstadkommits genom traditionella metoder och 

studieobjekt (Utförligare motivering återfinns längre fram). Valet att basera studien på Baltimore 

är dels påtvingat genom materialet men samtidigt möjliggör detta oss att angripa problemet i en 

miljö där det är som mest utvecklat och inkört för att senare kunna skala av och tillämpa det som 

är användbart i en svensk kontext.  

Samtidigt som vi nämnde i inledningen kan situationen som beskrivs i P1:s dokumentär lätt föra 

tankarna till en mer amerikansk kontext. Är utvecklingen i Sverige sådan att vi närmar oss den 

situation som avbildas i “the Wire”? Att då studera den situation som avbildas i “The Wire” känns 

följaktligen än mer relevant trots att vi då rör oss utanför den svenska kontexten. Självfallet är 

tidsfrågan och de resurser som finns tillgänglig för en kandidatuppsats bidragande till detta 

ställningstagande men samtidigt också drivkraften att testa något nytt och skapa något med en 

personlig prägel.  

Men varför beslutet att använda “The Wire” och inte någon annan tv-serie eller film som handlar 

om amerikansk narkotikarelaterad kriminalitet? Förklaringen till detta finns i dels mottagandet 

som “The wire” fått46, men också vilka individer som skapat serien men framförallt hur den 

använts inom akademiska kretsar i USA.  

Bland producenterna och författarna bakom serien är David Simon och Ed Burns två av de mer 

uppmärksammade namnen. De båda har tillsammans stor erfarenhet av den kriminalitet, 

fattigdom och drogmissbruk som finns i Baltimore. Vägen till denna kunskap har dock sett olika 

ut. Simon började arbete för Baltimore Sun år 1983 som kriminalreporter och har förutom “The 

Wire” skapat “Homicide: A Year on the Killing Streets” och “The Corner: A Year in the Life of an 

Inner-City Neighborhood”. Båda är dokumentärer varav den första är en redogörelse av Simons 

upplevelser efter ett år med Baltimorepolisens mordrotel och den andra om ett år spenderat i de 

droghärjade områdena i West Baltimore. Ed Burns har en bakgrund som polis och lärare i 

Baltimore och var delaktig i författandet av Simon’s “The Corner”. 47 “The Corner” som baserades 

                                                             

46 The Guardian, The Wire is unmissable television, hämtad 21 maj 2013 
<http://www.guardian.co.uk/culture/tvandradioblog/2007/jul/21/thewireisunmissabletelevis> 
47 Home Box Office (HBO), About the Show, hämtad 21 maj 2013 <http://www.hbo.com/the-
wire/index.html#/the-wire/about/index.html> 

http://www.guardian.co.uk/culture/tvandradioblog/2007/jul/21/thewireisunmissabletelevis
http://www.hbo.com/the-wire/index.html#/the-wire/about/index.html
http://www.hbo.com/the-wire/index.html#/the-wire/about/index.html
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på Donnie Andrews liv, en narkotikalangare som specialiserat sig på att råna andra langare, anses 

vara föregångaren till “The Wire”. Donnie Andrews har varit förebilden för karaktären Omar Little 

som precis som sin förebild rånade andra langare. Samtidigt är detta ett tydligt exempel på hur 

David Simon och Ed Burns erfarenheter återspeglas i “The Wire” (Ed Burns var den polis som 

Donnie Andrews angav sig själv till efter utförandet av det mord han senare dömdes till livstid 

för).48 

Utöver skaparna av serien har flera individer i rollbesättningen erfarenhet av brottslighet, både 

från ett kriminellt perspektiv och från ett mer polisiärt perspektiv. De mest noterbara är Edward 

T. Norris och Felicia Pearson. I “The Wire” spelar Edward T. Norris en utredare med samma namn 

som sig själv. Han syns för första gången i serien i samband med mordet på Omar Little’s pojkvän 

Brandon Wright. Det anmärkningsvärda är att vid tidpunkten som det avsnittet sändes för första 

gången var skådespelaren också polischef i Baltimore. Alltså en individ med stor insikt i hur 

polisverksamhet bedrivs men även stor kunskap om kriminalitet.49 

 

“I swear to god. If you can find the son of a bitch who can fix this department, 'll give back half my 

overtime (anm. övertidsersättning).” 

det. Ed Norris om fördelningen av Baltimore polisens knappa resurser 

13:40-13:45 S01E06 

 

Felicia Pearson är en annan skådespelare som har en stark anknytning till den karaktär som hon 

spelar i serien. Felicia själv dömdes i tidig ålder för dråp och i samband med att hon blev erbjuden 

en roll i “The Wire” var hon fortfarande aktiv i Baltimores narkotikahandel.50 Så sammantaget 

fanns det bland skådespelarna och produktionsteamet en stor kunskap om hur Baltimores undre 

värld faktiskt såg ut och fungerade. Följaktligen blir kunskapen och en sorts strävan efter realism 

något som genomsyrar hela serien. 

På grund av uppmärksammandet av sociala förhållande, och realismen i beskrivningen av dessa, 

har tv-serien fått en stor uppmärksamhet bland universitet i USA. Och vissa har börjat undervisa 

med “The Wire” som utgångspunkt och kurslitteratur. Och det är inte enbart filmvetenskapliga 

kurser som baseras på “The Wire” utan flera kurser med en mer sociologisk inriktning erbjuds av 

flera universitet, däribland Harvard University. I en intervju gjord av Washington Post förklarar 

kursansvariga valet att använda “The Wire” som kurslitteratur och utgångspunkt för hela kursen. 

                                                             

48 The New York Times, Donnie Andrews, the Real-Life Omar Little, Dies at 58, hämtad 22 maj 2013 
<http://www.nytimes.com/2012/12/15/us/donnie-andrews-basis-for-omar-of-the-wire-dies-at-
58.html?_r=0> 
49 Maryland Manual On-Line, hämtad 22 maj 2013 
<http://msa.maryland.gov/msa/mdmanual/23dsp/former/html/msa14028.html> 
50 The Guardian, When pretend is real, hämtad 22 maj 2013 
50<http://www.guardian.co.uk/media/2008/may/24/the.wire.season.five> 

http://www.nytimes.com/2012/12/15/us/donnie-andrews-basis-for-omar-of-the-wire-dies-at-58.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/12/15/us/donnie-andrews-basis-for-omar-of-the-wire-dies-at-58.html?_r=0


 

 

  

23 

 

23 

Den huvudsakliga anledningen är seriens avbildning av grundläggande sociologiska principer 

kopplade till fattigdom i urban miljö och förmågan att förmedla detta till tittaren på ett bra sätt. I 

vanlig akademisk litteratur brukar orsakerna till utanförskap behandlas var för sig medan “The 

Wire” förmedlar allt samtidigt och därmed ger en bättre förståelse för resultatet av fattigdom, 

arbetslöshet, narkotikamissbruk och dåliga skolor.51 Förutom Harvard University som nämnts 

finns liknande kurser även på John Hopkins University där man utöver “The Wire” har 

gästföreläsningar av personer kopplade till de ämnen som serien berör och många av dessa är av 

åsikten att det som vi ser i “The Wire” är det som sker på gatorna i Baltimore.52 

Sammantaget finns det stor kunskap hos individerna bakom “The Wire” om hur det komplexa 

system av arbetslöshet, narkotikamissbruk, undermåliga skolor etc tillsammans verkar för att 

upprätthålla de orättvisor som finns i det amerikanska samhället. Men vi är som sagt inte 

intresserade av hela bilden. Vilket kan tyckas underligt men som vi nämnt tidigare under 

framförallt teoridelen så är vi intresserade av de inre krafter i en kriminell organisation som 

formar det avvikande beteendet hos medlemmarna. Organisation vi väljer att analysera är en 

fiktiv organisation men den är skapad av individer med en drivkraft för att visa hur verkligheten 

ser ut samtidigt som de tillsammans har en mycket stor insikt i hur kriminaliteten fungerar i 

Baltimore. Så det viktiga att förstå här är att organisationen och hur den fungerar mycket väl 

skulle kunna vara en riktig organisation. Vårt syfte är att testa hur normteori skulle forma det 

polisiära arbetet mot en sådan organisation, så att konstatera att den fiktiva organisationen fullt 

möjligt skulle kunna existera i verkligheten är tillräckligt för det syftet vi vill uppfylla. Det är i 

slutändan ett teoretiskt ställningstagande och vi anser att “The Wire” är en tillräckligt bra 

vetenskaplig källa för att kunna göra detta ställningstagande. Självfallet har detta beslut också 

som vi tidigare nämnt även en viss förankring i de resurser och tidsramar som är förenat med en 

kandidatuppsats.  

 

Metod 
Vi menar att vi gör ett slags icke-deltagande observation genom att titta på brottslighet så som 

den ser ut i “The Wire”. Eftersom vi själva då endast observerar utan att på något vis påverka 

samspelet mellan aktörerna upplever vi det som ett bra sätt att genomföra observationen. Hade vi 

själva varit fysiskt närvarande är det troligt att vi inte fått samma insyn då vi hade haft svårt att 

undvika att påverka.53 Genom att titta igenom alla avsnitt av “The Wire” gör vi en kvalitativ studie 

som vi känner annars inte hade varit möjlig då resurserna saknas för att genomföra en studie av 

den typ av kriminalitet som vi är intresserad av. 

 

                                                             

51 Harvard Kennedy School, Why we are teaching ‘The Wire’ at Harvard, hämtad 22 maj 2013 
51<http://www.hks.harvard.edu/news-events/news/news-archive/teaching-the-wire-at-harvard> 
52 Johns Hopkins, Learning from ‘The Wire’, hämtad 21 maj 2013 
<http://archive.gazette.jhu.edu/2010/10/04/learning-from-%E2%80%98the-wire%E2%80%99/> 
53 Fangen, Katrine, Deltagande observation, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2005, s. 145-147 

http://archive.gazette.jhu.edu/2010/10/04/learning-from-%E2%80%98the-wire%E2%80%99/
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Den praktiska bearbetningen av materialet har skett genom att söka efter händelser och 

konversationer som relaterar till vår tillämpning av normmodellens olika komponenter. Alltså har 

vi letat efter händelser som går att relatera till ekonomisk ersättning, handlingar som sker utifrån 

solidaritet (i förhållande till organisationen) och även andra former av yttre och inre drivkrafter 

för att kunna observera hur komponenten (V) främjas alternativt hämmas av olika krafter eller 

individer inom organisationen. För (K) har vi sökt efter situationer där kunskap om hur en viss 

handling ska ske har förmedlats mellan individer i organisationen. Detta kan vara hantering av 

personsökare, användning av telefoner och rutiner för narkotikaförsäljning. Den sista kategorin, 

systemvillkor, karakteriseras av upprätthållandet av organisationens förutsättningar att bedriva 

sin verksamhet. Situationer vi sökt efter är kopplade till aktiva handlingar som resulterar i ett 

bibehållande av förhållande men även eventuella handlingar som leder till en förbättring av 

systemvillkoren.  

Vid presentationen av resultaten kommer vi utnyttja hela potentialen i det material vi har valt. 

Genom att vi faktiskt kan göra samma observation flera gånger om så har vi möjligheten att 

presentera mycket mer detaljrika beskrivningar, framförallt i avseende till det talade ordet. Vi 

anser att detta framförallt kommer kunna förmedla en djupare förståelse av det använda 

materialet. Något som hade varit problematiskt vid en mer konventionell observation där precisa 

transkriberade dialoger blir svårare att få fram.54 

 

Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 
Vad gäller validitet är det vår mening att den är av kommunikativ art då det från många håll, vilket 

vi beskrivit ovan, finns flertalet exempel på människor som går i god för att det är en tv-serie som 

speglar Baltimore väl. En viss konsensus verkar råda och det är från flera håll i USA som 

exempelvis polis men även akademiker som menar att The Wire är en bra skildring av Baltimore 

som ligger nära verkligheten.55 Även om rollerna är fiktiva då det är en tv-serie menar vi att 

samspelet mellan dem är verkligt och går att observera och analysera. 

Reliabiliteten bedömer vi som god då materialet vi tittar på (The Wire) finns tillgängligt att 

upprepa hur många gånger som helst och det är således inte våra noteringar som är avgörande 

utan den som vill kan själv se och ta del av vad det är vi observerat och således finns god 

bekräftbarhet.56  

När man pratar om överförbarhet och generaliserbarhet är det viktigt att poängtera vad det är vi 

fokuserar på och väljer att jämföra med svenska förhållanden. Vi menar att de organisations- och 

nätverksstrukturer med tillhörande normer som vi lyfter fram går att överföra och jämföra med 

hur det ser ut i Sverige. Vi vill fokusera på de gemensamma nämnare som vi upplever finns men 

däremot vill vi inte hävda att samhällena i övrigt ser likadana ut. Det är viktigt att understryka att 

                                                             

54 Fangen, s. 91-98 
55 Fangen, s. 256-263 
56 Fangen, s. 271-276 
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vi inte menar att The Wire i sin helhet kan beskriva hur det ser ut i Sverige, utan endast de 

tolkningar vi lyfter fram som vi menar kan gälla i andra sammanhang.57 

 

Metodproblem 
Det fundamentala problemet vi har med vårt val av metod är att vi har valt att basera en 

vetenskaplig studie på ett fiktivt verk. Men som vi visat är just “The Wire” ett av de få exempel där 

detta faktiskt är möjligt. Serien tar upp verkliga samhällsproblem med en såpass stark sociologisk 

anknytning att välrenommerade universitet använder sig av den i sin utbildning.  

 

Urvalspresentation 
Vi har valt att redovisa de observationer som vi anser tydligast beskriver de normer som vi 

observerat och vill lyfta fram. Flertalet av normerna är återkommande och vi har då valt bort vissa 

situationer för att inte upprepa oss. De observationer vi gjort kan härledas till någon av 

normmodellens komponenter och för att förenkla för läsaren har situationerna kategoriserats 

enligt dessa. 

 

Exempel och förklaring på presentation:  

 

Avsnitt/tid/nr anger säsong och avsnitt (ex S01E05) tidsspann och ett referensnummer (ex: 

K3), sistnämnda för att kunna härleda till aktuella observationen i senare del 

av uppsatsen 

Plats: Plats eller lokal för att ge en förståelse för kontexten 

Aktörer: Vilka karaktären som är aktuella vid observationen 

Namn på aktör kursiv text=dialog 

…=icke relevant del av observationen 

Användandet av < och > indikerar en beskrivning av händelseförlopp eller 

annan handling som är essentiell för läsarens förståelse av observerad 

situation. 

Parenteser kommer också användas för att förklara betydelsen för vissa ord i 

dialog, ex. dopefiends (anm. heroinmissbrukare) eller syftningar som är 

underförstådda i de transkriberade dialogerna.  

 

                                                             

57 Fangen, s. 276-278 
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Vilja 
En av de mest tydliga yttre drivkrafter som associeras med kriminalitet är den monetära vinst 

som kriminalitet förutsätts generara. Och självklart är framförallt pengarna nästan uteslutande 

den yttre drivkraft som vi kunnat observera. Dock finns där en koppling mellan just den monetära 

vinsten och en viss status. Efter att D’Angelo Barksdale gjort misstaget att mörda en rivaliserande 

langare, Pooh Blanchard. Detta har lett till oönskad uppmärksamhet för organisationen vilket 

resulterar i vad vi anser vara en sanktion mot D’Angelo för normöverträdelsen som mordet 

innebar. 

  

Avsnitt/tid/nr S01E01/32:40-33:00/V1 

Plats: Utanför ett av höghusen som kontrolleras av Avon Barksdales organisation 

Aktörer: Russel ”Stringer” Bell, D’Angelo Barksdale 

D’Angelo: 

Stringer:  

  

D’Angelo:  

Why put me in the low-rises when I had a tower since summer?  

Yeah, you had a tower. And you might have a tower again if you can keep your 

mind to shit.  

This is fucked up. 

 

Samtidigt har D’Angelos erfarenhet lett till en ganska mörk och negativ bild av kriminaliteten. 

Flera mord som antingen är ett direkt resultat av hans handlande eller indirekt genom situationer 

som han skapat (vilket illustreras väl i rättegången mot D’Angelo och konsekvenserna som denna 

kommer få för de inblandade vittnena) I observationen sammanfattar han på ett kort och koncist 

sätt hur han själv ställer sig till kriminalitet och dess fördelar och nackdelar. Monetära medel som 

kärnan i den yttre drivkraften blir ännu mer påtaglig för kriminella med denna uppfattningen om 

kriminalitet. En bild som antagligen är den bistra verkligheten för många kriminella avbildade i 

serien. 

 

Avsnitt/tid/nr S01E08/45:55-46:15/V2 

Plats: D’Angelo Barksdales lägenhet 

Aktörer: D’Angelo Barksdale, Shardene Innes 

D’Angelo: 

 

Shardene: 

D’Angelo:  

Shardene:  

You know something. This game, this thing with my uncle, might not be right for 

me, I’m thinking. 

Why do you say that? 

Nothing good to it but the money. 

Sounds a lot like my job.  
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För andra karaktärer längre ner i hierarkin är status också en viktig, om än inte viktigare, yttre 

drivkraft. Status som ofta kopplas till avancemang och ökat ansvarstagande inom den kriminella 

organisationen är också vara en viktig aspekt av komponenten vilja (V). Situationen nedan är ett 

uppenbart exempel på hur relationen till status kan yttra sig. I detta fall är det uppenbart att 

“Poot” är stolt över sitt, om än temporära, avancemang.  

 

Avsnitt/tid/nr S01E08/13:50-13:55 och 15:05-15:15/V3 

Plats: “The Pit” 

Aktörer: D’Angelo Barksdale,  Malik “Poot” Carr 

 
 

D’Angelo: 
   
 

D’Angelo 
 

Poot: 

<En bil med med Stinkum och Wee-Bey kommer in på innergården “The Pit” 
där D’Angelo och Poot befinner sig> 
Be right back.   
<D’Angelo går fram till bilen och diskuterar lunchplaner med Wee-Bey, efter att 
ha bestämt sig för ett ställe vänder han sig mot Poot>  
Yo, Poot! You the man for an hour! 
<D’Angelo går in i bilen, som sedan lämnar “The Pit”>  
Shit, look at me. <uppenbart stolt över sin temporära befordran> 

 

Den ekonomiska ersättningen kan också användas som ett direkt incitament för en kriminell 

handling, en handling som kan tjäna olika syfte. I nedanstående kan vi observera hur ekonomisk 

ersättning används som medel för att med våld stoppa hotet som Omar’s grupp innebär för 

Barksdale’s organisation. Monetära medel fyller funktionen som drivkraft för att skada Omar och 

hans medhjälpare samtidigt som handlingen sänder ett budskap till vad som händer individer 

som rånar Avon Barksdale, det vill säga vilka sanktioner som förekommer.  

 

Avsnitt/tid/nr S01E07/20:35-21:30/V4 

Plats: Idrottshall 

Aktörer: Avon Barksdale, Roland ”Wee-Bey” Brice, Russel ”Stringer” Bell, Anton 

”Stinkum” Artis 

Avon:  

  

 

 

 

Stringer: 

Avon:  

<Tilltalar hela gruppen> Got them on the front of the truck, tied up, stretched 

out, so everybody could see it (anm. om legal jakt av vilt) You feel me? I’m 

serious, that’s what I want. I want that motherfucker (Omar) on display. I’ll send 

a message to the courtyard about this motherfucker, so people know we ain’t 

playing.   

Yeah, we got peoples on it.  

You tell them it’s 1000 on the bucks (anm. Omars medhjälpare) and it’s a deuce 

(anm. 2000) on Omar. 
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Till följd av prispengarna på Omar och hans medhjälpare inleds en jakt på honom och hans 

medhjälpare. Till slut upptäcker Wallace Brandon, Omar’s pojkvän, och kontaktar D’Angelo. 

D’Angelo kontaktar i sin tur Stringer som ser till att Brandon plockas upp och senare torteras för 

att få information om Omar för att till sist mördas och dumpas på innergården till den byggnad 

som Wallace bor i. Budskapet var inte på något sätt ämnat till Wallace men han mår dåligt av hela 

situationen och drar sig undan från narkotika försäljningen. Något som uppmärksammas av Bodie 

och Poot. 

 

 

Avsnitt/tid/nr S01E03/44:25-44:50/V5 

Plats: “The Pit” 

Aktörer: Preston “Bodie” Broadus, Malik “Poot” Carr 

Bodie:  

 Poot: 

Bodie: 

Poot: 

Yo Poot, where Wallace been at, man? 

I don’t know.  

He in the wind, yo. 

Wallace been fucked up, since they got that stick up boy, you know. Put him on the 

car like that. Wallace all quiet and shit. Don’t even come out his room some days. 

 

I ovanstående situation är mest troligt solidaritet en drivande kraft bakom handlandet. Wallace 

har avvikit från narkotikaförsäljningen i “The Pit” vilket skapar en viss oro hos Bodie och Poot. 

Denna oro sprider sig dock högre upp i organisationen och när vetskapen om att Wallace börjat 

missbruka heroin bedöms han som opålitlig och följaktligen som ett hot mot organisationen, 

Stringer beordrar då Bodie att mörda Wallace. Detta skulle kunna kategoriseras som 

upprätthållande av systemvillkoren men det intressanta i denna observation är vad som kan 

tänkas motivera Bodie och Poot till att faktiskt utföra handlingen.  

Avsnitt/tid/nr S01E12/31:20-32:00/V6 

Plats: The Pit 

Aktörer: Preston “Bodie” Broadus, Malik “Poot” Carr 

Poot: 

Bodie: 

Poot: 

Bodie: 

 

Poot: 

Bodie: 

Why?  

Because the man said so, that’s why. 

Wallace ain’t no snitch. 

Man, how you know? How you know where he been running to? 

He was getting high. I’ve seen him cop (anm. ung. tillförskaffa, i detta fall heroin). 

He probably went down to the shore to clean that shit up. 

Man, if he using, then you know he ain’t reliable. Come on, think. Look, the man 
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(anm. Stringer) gave the word, all right? We either step up or we step the fuck off. 

<paus> That’s the game. That’s the fucking game.   

 

Bodie och Poot mördar senare Wallace, som de under lång tid verkar ha sett som en mycket nära 

vän. Drivkraften bakom handlingen kan utifrån ovanstående situation dels ses som 

statusrelaterad då Bodie blivit ombedd av Stringer. Men frågor om solidaritet aktualiseras och 

beroende på hur man tolkar “step the fuck off” eventuellt även självbevarelsedrift.  

 

Kunskap 
Kunskapskomponenten blir med avseende på vår tolkning aktuell i situationer när faktisk 

kunskap delges individer inom den kriminella organisationen. Kunskap som inte individen som 

erhåller kunskapen inte är medveten om. Alltså också situationer där någon blir påmind om de 

faktiska reglerna som gäller vid givna situationer. Något nedanstående observation illustrerar på 

ett bra sätt. Efter rättegången för mordet på Pooh Blanchard sitter Wee-Bey och D’Angelo i Wee-

Beys bil på väg till Orlando’s (en av Avons fronter) för att träffa Avon. D’Angelo kommenterar 

rättegången och bland annat råkar han nämna hur de lyckades påverka Naekisha Lyles att ändra 

sitt vittnesmål. 

Avsnitt/tid/nr S01E01/24:50-25:15 (K1) 

Plats: Utanför Wee-Bey’s bil 

Aktörer: Roland ”Wee-Bey” Brice, D’Angelo Barksdale 

Wee-Bey:  

D’Angelo:  

Wee-Bey:  

D’Angelo:  

  

  

  

D’Angelo:  

What’s the rule?  

I know the rule.  

Say it.  

Don’t talk in the car. <paus> Or on the phone, or in any place that ain’t ours and 

don’t say shit to anybody who ain’t us. But I was just you , yo! (anm. Wee-Bey) It’s 

your fucking truck.  

<paus igen, Wee-Bey vänder sig om och kollar på D’Angelo igen>  

Don’t talk in the car. 

 

Kunskap kan också röra den kriminella handlingen direkt genom att innehålla 

handlingsinstruktioner till hur den ska skall utföras. I nedanstående situationen kan detta 

observeras. D’Angelo har som nämnts degraderas från ett höghus till “The Pit” och där delar han 

med sig av sin tidigare förvarvade kunskap.  
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Avsnitt/tid/nr S01E01/38:05-33:00 (K2) 

Plats: ”The Low-Rises” mer känt som ”The Pit” 

Aktörer: Wallace, D’Angelo Barksdale 

D’Angelo:  

  

  

  

Wallace:  

D’Angelo 

You can’t serve your customers straight up after taking they money. Somebody 

(anm. Polis) snapping pictures, they got the whole damn thing. See what I’m 

saying? You get paid, you send they ass off around the building, yo. Then you serve. 

All right?  

<ohörbart>  

We gotta start tightening up, man. No more shortcuts.  

 

Handlingen kan kopplas till kunskapskomponenten då den handlar om kunskap om hur normen, 

alltså kriminaliteten, skall utföras. Observationen ovan är ett av de mer tydliga exemplen på hur 

kunskap hos en mer erfaren medlem delges till de yngre och mer oerfarna medlemmarna. Detta 

bidrar till upprätthållandet av normen. Men det som också är intressant är det återkommande 

temat vi kan se är att kunskapsspridning framförallt handlar om att försvåra och motverka 

eventuella polisutredningar. Något som blir ännu tydligare i följande situation. Tillföljd av att 

polisen har börjat komma närmare Avon initierar Stringer och Wee-Bey ett antal insatser i “The 

Pit” för att som sagt, försvåra polisarbetet. Det vi kan se är att kunskapen som är avgörande för 

den aktuella handlingen (byte av vilka telefoner som ska användas) har sitt ursprung hos Stringer. 

Att riva ut telefonerna och gå en längre bit för att använda andra telefoner är något som inte hade 

hänt om det inte varit för Stringer.  

 

Avsnitt/tid/nr S01E07/49:45-50:30/K3 

Plats: “The Pit” 

Aktörer: Preston “Bodie” Broadus, D’Angelo Barksdale, Russel “Stringer” Bell, Roland 

“Wee-Bey” Brice, Malik “Poot” Carr 

D’Angelo:  

Stringer: 

Bodie: 

Stringer: 

D’Angelo: 

 

Wee-Bey:  

 

Poot: 

Bodie: 

Stringer:  

What’s the deal String? 

How often y’all changing the stash? (vilken plats de förvarar narkotikan på) 

Every night since we got jacked. 

Anybody on the team getting high? 

No, man. Just the old touts (spejare som varnar för polisnärvaro). And they ain’t 

handling no money, no vials (ampuller med heroin för försäljning)  

Y’all been going in and out of the vacants (anm. övergivna byggnader)? Making 

sure them narcos (narkotikapolis) don’t set up in there? 

Yeah. 

For sure.  

Got no cellphones, no house phones neither, right? 
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Bodie: 

Stringer: 

Bodie: 

Stringer: 

Nothing but these pages and them pay boxes (ung. telefonkiosk) over there, that’s 

it. 

<kollar på telefonkiosken> Aight, tear them motherfuckers out.  

What? 

Tear out them phones. From now on, y’all need a pay phone, walk a few blocks and 

do not use them the same phone more than once a day. You hear me? 

 

 

Kunskap om det kriminella handlandet är av naturliga skäl mer nödvändig inom organisationen 

när det rör sig om mer avancerade former av kriminalitet. Penningtvätt är den enda möjliga vägen 

för kriminella för att omsätta sina intjänade “svarta” pengar till “vita”. Denna process möjliggör en 

integration mellan den illegala och legala marknaden.58 Processen är ofta avancerad vilket innebär 

att kunskap om hur detta ska ske är avgörande för att penningtvätten ska kunna fungera optimalt. 

Avon’s organisation använder sig av flera metoder för att omsätta de illegala kontanter som 

genereras av narkotikaförsäljningen och en av dem är butiken “Copies”. 

  

Avsnitt/tid/nr S01E08/38:30-39:00/K4 

Plats: “Copies” en butik som säljer papper, visitkort etc. och erbjuder bl a kopiering. 

Egentligen avsedd som front för penningtvätt inom Avons organisation. 

Aktörer: Russel “Stringer” Bell, en av de anställda Damon. 

Stringer: 

 

 

Damon:  

 Stringer: 

 

 

 

 

Damon, we got work orders here, and ain’t nothing happening. These jobs were 

promised yesterday and people are gonna be coming in here and asking for their 

work and nothing been done.   

Man, fuck’em. Let ‘em wait. 

 No, no. You’re not gonna bring that corner bullshit up in here. You hear me? <kort 

paus> Yo, you know what we got here is an elastic product. You know what that 

mean? <pekar på Damon men fortsätter prata utan ge Damon tid för att svara på 

frågan> When people can go elsewhere and their printing and copying done, they 

gonna do it. You acting like we got an inelastic product and we don’t.  

 

Kunskap är alltså något som berör organisationen även utanför den egentliga 

narkotikaförsäljningen. Fronter för penningtvätt är viktiga redskap för att organisationen ska 

kunna omsätta de illegala pengarna till skattade och redovisningsbara inkomster. Men 

verksamheten är fortfarande illegal och således är det viktigt att den sköts vilket Stringer 

uttrycker ovan. De marknadsekonomiska termer som Stringer använder sig för att verbalt 

illustrera situationen verksamheten befinner sig i är något som han lärt sig på de kurser i 

                                                             

58
 Svenska Bankföreningen, Vad är penningtvätt?, hämtad 21 maj 2013 

<http://www.penningtvatt.se/penningtvatt> 

http://www.penningtvatt.se/penningtvatt
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företagsekonomi som han under dagtid deltar i. Anledningen till att Stringer vill styra upp 

verksamheten kan grunda sig på både en strävan att undvika problem men även en vilja att 

faktiskt generera en reell inkomst. Faktum är att utan Stringers kunskaper hade ingen av de 

anställda lyckats reda ut arbetsuppgifterna. 

Systemvillkor 
Den första observationen som vi gjorde i upprätthållande sker väldigt tidigt och är en 

nyckelhändelse för mycket av det som följer i avseende på upprätthållande av systemvillkoren för 

den aktuella kriminaliteten. Till följd av en mindre konflikt överreagerar D’Angelo och skjuter 

ihjäl en rivaliserande langare. Vid polisens utredning gör sig två vittnen till känna som båda vid 

polisförhör pekar ut D’Angelo som mördaren. Men sedan utspelar sig följande i rättssalen. 

 

Avsnitt/tid/nr S01E01/05:00-0815 (SM1) 

Plats: Rättssal, domstol. Huvudförhandling för mordet på en rivaliserande langare.  

Aktörer: Russel ”Stringer” Bell, Roland ”Wee-Bey” Brice, Anton ”Stinkum” Artis, William 

Gant, Nakeisha Lyles 

Åklagaren: 

  

  

   

Gant:  

  

Åklagaren: 

  

   

 

Åklagaren:  

 

Nakeisha:  

Åklagaren: 

   

  

Nakeisha: 

Mr. Gant, do you see the man you identified from that photo array card sitting in 

the courtroom today?  

<Wee-Bey kommer in i rättssalen samtidigt som han fäster blicken på vittnet mr. 

Gant, ögonkontakt uppstår>  

He is right there.  

<darrar på rösten när han pekar ut D’Angelo Barksdale som mördaren)  

For the record, the witness has identified the defendant, D’Angelo Barksdale. 

 <Gant lämnar vittnesbåset och Nakeisha Lyles tar hans plats samtidigt som 

Stinkum anländer till rättssalen. Åklagaren ställer några inledande frågor om 

mordet  följt av nedanstående>  

…and do you see that man in the courtroom today? 

<Nakeisha Lyles blick möter Russel “Stringer” Bells> 

Nope.  

Excuse me?  

<Åklagaren uppenbart förvånad då Nakeisha Lyles vid polisförhör och 

fotokonfrontationer tidigare pekat ut D’Angelo Barksdale>  

He ain’t here.  

 

Det vi kan se är att Stringer tillsammans med Wee-Bey och Stinkum försöker med sin närvaro 

påverka William Gant som uppenbarligen inte kunde övertalas att vittna falskt, dvs till D’Angelos 

fördel. Naekisha däremot har ändrat sitt vittnesmål från det hon initialt gav utredande poliser i 

samband med mordet, detta förklaras senare genom att hon blivit betald av Stringer.  
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Något senare hittas William Gant mördad i närheten av sin bostad. Att dra en koppling mellan att 

han vittnade och nu blivit mördad är inte direkt långsökt. Något som även Bodie ger uttryck för i 

nedanstående observation.  

 

Avsnitt/tid/nr S01E02/15:55-16:30  (SM2) 

Plats: “The Pit” 

Aktörer: D’Angelo Barksdale, Preston “Bodie” Broadus, det. William "The Bunk" 

Moreland, James "Jimmy" McNulty 

The Bunk:  

  

Jimmy:  

The Bunk: 

Jimmy: 

Bodie:   

It’s one thing for one of you little terrace niggers to shoot somebody in the 221 

Building, you know? Who gives a fuck?   

But when you ace (anm. mördar) a a witness... 

A working man. 

Who ain’t even in the game... <paus> You gonna act like this is news?  

Tell you this, I don’t know shit about shit, but I do know this: Anybody who spend 

time witnessing and shit. You gonna get got (anm. mördad). <paus> 

I know that sounds a kind of harsh, but that’s the way things go around here. 

 

William Gant mördades först efter det att han vittnat vilket kan tyckas onödigt men som även 

poliserna senare inser så handlar det om att sända ett budskap. Vi får senare reda på att mördaren 

är Marquis “Bird” Hilton som är en del av Avon Barksdale’s organisation. Att mörda vittnen, även 

efter rättegången, är en väldigt grov men effektiv handling för att bevara systemvillkoren för 

organisationen. Vågar ingen vittna, blir det inte många fällande domar.  

Att preventivt och aktivt arbeta för att minska sannolikheten för att ett vittnesmål ska fälla en 

medlem kan dels kopplas till en strävan att bevara organisationen intakt. Det finns även en 

potentiell fara med att få en medlem i organisation fälld i domstol och det är risken att någon 

skulle börja prata för att få ett minskat straff.  

Förutom det preventiva och aktiva upprätthållandet av systemvillkoren kan observeras ovan kan 

även, i detta fall kanske rättare sagt utökning, av systemvillkoren för kriminaliteten också 

observeras. Efter att konstaterat att ett område i staden saknar nämnvärt inflytande från något 

rivaliserande gäng bestämmer sig Stringer och Avon att ta över området. Det enda hindret kvar i 

området är langaren Scar. Värt att notera i nedanstående är att uppgiften att hantera och slutföra 

uppgiften om Scar inte självmant lämnar sitt område faller på Wee-Bey och Bird.  
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Avsnitt/tid/nr S01E05/25:10-25:40/SM3 

Plats: Kontoret på Orlando’s (en front tillhörande Avon) 

Aktörer: Avon Barksdale, Russel ”Stringer” Bell 

Avon:  

  

 

Stringer: 

I tell you what. You holler (anm. kontaktar) at the boy Scar. Let him know it’s time 

for him to take a stroll. If he give you any beef (anm. bråk) at all, we’ll put Wee-Bey 

and Bird on it. 

Alright. 

 

Denna typ av utökning av verksamheten faller under systemvillkor då expansion är en naturlig del 

av all verksamhet. Men det är också i upprätthållandet av systemvillkoren som är den del av 

verksamheten som har störst potential att påverka utomstående och oskyldiga vittnen. Det är i 

kontakten mellan de legala och illegala världarna som dessa konflikter uppstår. Beslutet att ta 

över Scars område slutar i en skottlossning på öppen gata, men just i denna situationen ger sig 

inga ögonvittnen till känna. Men det är också en liknande händelse som resulterar i rättegången 

mot D’Angelo. 

I slutet av säsong 1 börjar snaran som polisen byggt upp slutas kring Avons organisation. Det blir 

uppenbart för dem att polisen har ringat in dem och för att minimera riskerna mördas som vi 

nämnt Wallace och senare även Naekisha Lyles, vittnet som efter betalning vittnade falskt för att 

D’Angelo skulle undslippa åtal. Samtidigt som detta sker skickas D’Angelo Barksdale till New York 

på order av Avon för att hämta en stor mängd heroin. Genom telefonavlyssning får polisen 

vetskap om detta och D’Angelo grips på bar gärning. Efter en tid i häktet väljer D’Angelo att 

samarbeta med polis och följande utspelar sig under förhöret. 

 

 

 

Avsnitt/tid/nr S01E13/15:35-17:55/SM4 

Plats: Förhörsrum hos polisen. 

Aktörer: D’Angelo Barksdale, The Bunk, James “Jimmy” McNulty 

D’Angelo: 

Jimmy: 

D’Angelo: 

 

The Bunk: 

Jimmy: 

D’Angelo: 

Jimmy: 

What else is there? <D’Angelo har redan berättat om narkotikan> 

The murders. 

Man, why do you keep on that? I already told you, I don’t know nothing about that 

witness (anm. Gant) being killed. 

Which witness? 

Remember her? <Visar en bild på Nakeisha Lyles kropp> 

They did her? 

About the same time they did the boy. <Visar en bild på Wallaces kropp> 
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The Bunk: 

D’Angelo: 

The Bunk: 

Jimmy: 

 

 

 

 

 

D’Angelo: 

 

 

Jimmy: 

D’Angelo: 

 

 

 

The Bunk 

 

Jimmy: 

 

 

D’Angelo: 

All them bodies. 

<Vänder upp och ner på båda bilderna> They covering up, man.  

Yeah, that’s what we think. No loose ends.  

<vänder upp bilden på Nakeisha> I can understand the guard. (anm. Nakeisha 

Lyles) She got paid, so she had to go. <vänder upp bilden på Orlando>Orlando 

(drev en av Avons fronter) he know too much, got to snitching, so she had to go. 

But then there’s the kid... Wallace.  

<spelar upp en telefonavlyssning där Poot utrycker oro för förändringen i 

Wallace beteende efter mordet på Brandon> 

You got that shit on tape? <Jimmy nickar och tar fram en bild på Brandons 

torterade kropp> 

... 

Burned him, broke fingers, gouged an eye out, all kinds of fun.  

Wallace was the one who saw. <He saw the boy> But he didn’t think what they 

(Stringer, Bird, Stinkum och Wee-Bey) would do.  

… 

So you told Wallace to wait, then you called Stringer and he gathered the troops.  

And down at the Greek’s (anm. spelarkad där Brandon blev kidnappad) they got 

Wallace to point the finger and then they went in like cops with handcuffs, so they 

could take their time on Brandon.  

They dropped the body where we’d see it. “Send a message to the jects”(anm. 

projects, i detta fall “the pit” och närliggande område) , they said. Wallace.. he 

couldn’t handle that. 

 

Hela förhöret tar upp den mörka baksidan av kriminalitet av den här typen, det vill säga alla som 

far illa pga av olika skäl. I detta fall handlar det om framförallt följderna av organisationens 

drivkraft att upprätthålla systemvillkoren för kriminaliteten genom att se till att ingen som kan 

skada dem pratar med polisen. Pga resursbrister och press från överordnade drivs arbetsgruppen 

till att slutligen gripa och åtala Avon. Till följd av den extensiva telefonavlyssning lyckas polisen få 

Avon på band när han beordrar D’Angelo att hämta heroinet. Detta är huvudbeviset i åtalet mot 

Avon som dock bara innefattar en bråkdel av den faktiska brottslighet som Avon gjort sig skyldig 

till. 

 

Analys 
Analysen kommer följa resultatdelen i avseende till upplägg och vi kommer först gå igenom de 

olika komponenterna för att sedan dra slutsatser utifrån detta. Det som blev uppenbart ganska 

tidigt i arbetet var potentialen normmodellen har som analysverktyg vid observationer. Det är lätt 

att relatera till situationer men också lätt att kategorisera utifrån. Med avseende på den första 

komponenten av normmodellen, vilja (V), går tankarna snabbt i en kriminell kontext till pengar. 

Snabba pengar och friheten som dessa kan erbjuda. Relaterar vi detta till normmodellen är detta 
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en form av yttre drivkraft som motiverar individen till att handla utifrån den aktuella normen. Att 

just pengar har en framträdande roll i de observationer där olika aspekter av drivkraft 

aktualiserats är inget som förvånar oss. Pengar kan nästan ses som fundamentet i den kriminella 

verksamheten och är en naturlig del av kriminaliteten. I vissa fall kan dock gränsen mellan vad 

som är den ekonomiska drivkraften och den statusrelaterade vara svår att dra. I V1 är det initialt 

svårt att tyda om statusförlusten eller den minskade inkomsten är anledningen till D’Angelos 

missnöje. Men tar vi också med observation V2 och kopplar den till ovanstående blir det 

uppenbart att åtminstone i D’Angelos fall är pengarna den nästan uteslutande största drivkraften. 

Pengars roll som drivkraft kan dock uppfattas ännu tydligare i observation V4 där pengar och den 

brottsliga handlingen är direkt kopplade till varandra. Genom att erbjuda ekonomisk ersättning 

för information om eller mordet på Omar blir pengars roll som bakomliggande faktor för 

kriminalitet väldigt tydlig. I andra fall kan fortfarande status uppträda mer framträdande som 

exempelvis observationen V3 där Poot blir temporärt befordrad, vilket uppfattas som positivt för 

Poot. Avslutningsvis kan vi i relation till drivkrafter enligt (V) uppfatta något av en normkonflikt 

mellan normer på mikro- och mesonivå. Till följd av jakten på Omar och hans medhjälpare 

kontaktar Wallace D’Angelo för att informera han om var Brandon, Omars pojkvän, finns. Detta 

leder till det bestialiska mordet på Brandon och, som vi beskrivit tidigare, ett stort obehag hos 

Wallace som drar sig bort från kriminaliteten. Samma konflikt kan vi se antydan på i de 

bakomliggande faktorerna till observation V2. Vi kan här tala om att grundläggande mänskliga 

värderingar hamnar i konflikt med de organisatoriska normerna. Och det är när dessa konflikter 

uppstår som inre drivkrafter, såsom etik och moral, kan observeras, och då i konflikt med de 

organisatoriska normerna. Vilken normuppsättning som väger tyngst i dessa konflikter blir 

avgörande för individens handlande. D’Angelo väljer till sist att vittna om sin inblandning i 

kriminaliteten (SM4) medan Poot och Bodie trots den inre konflikten mördar Wallace. Detta leder 

oss vidare till en annan viktig aspekt av viljekomponenten och det är solidaritet, att handla utifrån 

ett bevarande av den gemenskap som man har tillsammans i gruppen. Observationer V5 och V6 

(vilka leder upp till mordet på Wallace) visar på ett handlande som vi anser vara styrt av en 

drivkraft utifrån solidaritet. I V5 handlar solidaritet mer om en vilja att bevara gruppen intakt, 

Bodie frågar om Wallace, av vad som vi uppfattar är omtanke. Sedan i V6 konkretiseras 

solidaritetsaspekten mer i en vilja av att vara kvar i gruppen (alternativt självbevarelsedrift 

beroende på tolkningen av “step the fuck off”).  

 

Kunskapskomponenten aktualiseras framförallt i situationer där insikter förmedlas mellan 

medlemmar i organisationen. Ofta har denna typ av kunskapsförmedlingen karaktären av att 

försvåra polisiära insatser. Följaktligen blir kunskapsförmedlingen inom grupperingar något som 

måste störas för att inte begränsa polisutredningars effekt. Kunskapen att handla enligt normens 

föreskrifter blir ett effektivt vapen mot polisiär inblandning. I tre av de situationer som vi valt att 

lyfta fram handlar kunskapsförmedlingen om dels undvika att ljudupptagningar görs i bilarna de 

kriminella använder regelbundet (K1), undvika fotografering (K2) och stoppa eventuell 

telefonavlyssningen som redan görs i området de verkar i (K3). K2 visar också hur äldre och mer 

erfarna inom organisationen förmedlar kunskapen till de yngre. Att kunskapen i detta fall till stor 

del har sin utgångspunkt i ett försvårande för polisiära insatser är vad vi tror inte 

karakteriserande för kunskapsförmedlingen. Mer grundläggande kunskap om hur en individ ska 



 

 

  

37 

 

37 

handla utifrån normperspektivet kan också förekomma på samma sätt. Säsong 1 som vi valt att 

fokusera på avbildar framförallt individer som redan fått normen huvudsakligen internaliserad 

och följaktligen blir mer grundläggande kunskapsöverföringar aktuella då dessa individer redan 

har lärt sig dessa bitar. Observation K4 står ut lite från övriga men belyser en viktig aspekt av 

organiserad brottslighet, integrationen av den kriminella verksamheten i övriga samhällets legala 

system. I förhållande till kunskapskomponenten blir denna observation egentligen en direkt 

överföring av kunskap utav hur den kriminella handlingen ska ske dels för att maximera inkomst 

men också för att försäkra sig om ett upprätthållande av normen.  

 

Gällande systemvillkoren har vi använt en tillämpning som sätter fokus på hur den kriminella 

organisationen själv upprätthåller villkoren för sin egen existens. Det största hotet mot kriminella 

organisationers existens är framförallt rättssystemets inverkan. Och med detta i åtanke är det inte 

förvånande att tre av fyra observationer koppladet till upprätthållandet av systemvillkoren 

involverar påverkandet av eller mordet på vittnen. Vittnens roll är ofta essentiella för fällande 

domar och när vittnen ändrar sina utsagor till de kriminellas fördel blir det väldigt svårt för 

åklagare att få fällande domar. Första observationen (SM1) visar på två metoder att uppnå detta 

på. Genom sin närvaro, som endast kan tolkas som ett försök att sätta press på det första vittnet, 

uppvisar närvarande medlemmar upp en sorts solidaritet, ett stöd för D’Angelo. Vi skulle kunna 

diskutera huruvida det är ett uttryck för någon form av solidaritet eller är den primära 

anledningen till närvaron en strävan (genom att hota vittnet) att upprätthålla systemvillkoren. 

Hursomhelst uppnås inte önskat resultat och trots hotbilden vittnar Gant mot D’Angelo. Något 

som sedan resulterar i att Bird mördar Gant, vilket kan återkopplas till observation SM2 och SM4. 

Framförallt SM2 visar på en kultur där vittnande leder till en sanktion. Och med tanke på vad som 

händer vittnena, en ganska stark sanktion. Detta för oss vidare på den dubbla verkan en handling 

kan få utifrån normkontexten vi befinner oss i. Genom att mörda vittnen, både de som faktiskt 

vittnar mot medlemmarna i domstol och de som talar med polisen, kan vi tänka oss att det leder 

till en påverkan av drivkraften (V) hos medlemmarna i grupperingen trots att handlingen skulle 

kunna härledas till upprätthållande av systemvillkoren. Samtidigt kan även handlingar som kan 

härledas till kunskapskomponenten i normmodellen också ha en dubbel effekt. Gällande 

telefonerna i “The Pit” (K3) är handlingen motiverad utifrån ett upprätthållande av 

systemvillkoren men hur handlingen sker går att kategorisera som en kunskapsöverföring.  

 

Så sammantaget kan vi tolka våra observationer som tillfällen där komponenterna av normen 

aktualiseras. För att på något sätt kunna generalisera och föra vidare analysen till det 

huvudsakliga syfte vi har måste vi fastställa vad som kan kopplas konkret till normmodellens 

komponenter. Vilka reella objekt eller individer är en viktig del i normupprätthållandet inom en 

kriminell organisation? 
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Som vi nämnde tidigt är kontanter en av de viktigaste drivkrafterna till kriminellt beteende 

utifrån vad vi kunnat observera, en uppfattning som delas av svenska myndigheter.59 Att härleda 

kontanterna till någon specifik individ inom Avon Barksdales organisation skulle kännas som en 

konstlad koppling. Självfallet kan observation V4 tolkas som, iallafall det fallet, att Avon själv är 

källan till pengarna och således också drivkraften. Men tänker vi på gatunivån är pengarna precis 

som i den legala affärsvärlden en ersättning för det arbete som gjorts. Status är dock något som 

kan relateras till strukturer inom organisationen. Det är i ofta i situationen där hierarkin inom 

organisationen blir aktuell som statusrelaterade reaktion kan ses. Exempelvis D’Angelos 

degradering (V1) och Poots befordran (V3). Beroende på bakomliggande anledningarna till 

närvaron på rättegången beskriven i SM1 kan vi dock härleda yttringen av solidaritet till specifika 

individer. Följer vi samma tankegång utifrån kunskap och systemvillkor börjar resonemanget bli 

intressant. Kunskapsförmedlingen är något som uteslutande sker nedåt i avseende på en vertikal 

ordning. Exempelvis D’Angelo som överför kunskap till sin grupp (K2), Stringer till D’Angelos 

grupp (K3). Gällande upprätthållandet av systemvillkoren, konkreta handlingar med målet att 

stärka organisationen, kan detta också härledas till specifika delar utav organisationen. Mord av 

vittnen, både förebyggande (SM4) och avskräckande (mordet på Gant), är något som utförs av 

specifika individer, i nämnda fall Bird och Wee-Bey. På samma sätt används samma individer för 

att utöka organisationens systemvillkor (SM3). Utifrån detta kan vi dra slutsatser kring 

komponenterana kunskap (K) och systemvillkor (SM) och vilka specifika delar av organisationen 

som kan kopplas till aktuella komponenter.  

                                                             

59
 Polisen, Grov organiserad brottslighet - Polisens arbete, hämtad 21 maj 2013 

<http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Grov-organiserad-

brottslighet/> 
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Figur 3 

Ovanstående ger en förenklad bild av den hierarkiska ordningen i Avon Barksdales organisation, 

de hierarkiska nivåerna och arbetsuppgifterna. Utifrån resultaten och analysen ovan anser vi att 

den mellersta nivån är essentiell i normupprätthållandet. Följaktligen skulle polisiära insatser 

mot individer på denna nivå resultera i vad vi tror störst påverkan på det normstyrda beteendet, 

det vill säga kriminaliteten. Det som också är intressant är att arbetsfördelningen och strukturen 

på Avon Barksdales organisation till stor del stämmer överens med den organisation som vi 

nämnde i bakgrundsstycket.  

 

Denna typ av organisationer med vertikala maktförhållanden är om vi ska utgå från BRÅ:s rapport 

Narkotikabrottslighetens Organisationsmönster ett fenomen som på en lokal nivå inte förekommer 

i svensk kontext. Generellt talar vi i svensk kontext om löst sammansatta kriminella nätverk med 

en stark diversifiering i kriminell inriktning. Fortfarande kan en viss indelning i “nivåer” 

fortfarande ske och på så sätt koppla den amerikanska typen av grupperingar som avbildas i “The 

Wire” med vad som forskning och polis anser vara den mer förekommande typen av 

sammansättning i Sverige. Ofta talas det om en inre krets med stark sammanhållning och sedan en 

yttre med mer löst sammansatta individer.60 Vi anser att våra analysresultat är tillämpbara 

oavsett om en nätverksstruktur eller organisationsstruktur är aktuell. Mellannivån och de 

aspekter som är kopplade till den nivån går att se oavsett grupperingens struktur. Följande 

                                                             

60
 Mobilisering mot narkotika, hämtad 26 maj 2013 <http://www.fhi.se/PageFiles/7545/MOB2004-

organiserad-kriminalitet-grov-narkotikabrottslighet.pdf> s. 32 

http://www.fhi.se/PageFiles/7545/MOB2004-organiserad-kriminalitet-grov-narkotikabrottslighet.pdf
http://www.fhi.se/PageFiles/7545/MOB2004-organiserad-kriminalitet-grov-narkotikabrottslighet.pdf


 

 

  

40 

 

40 

figurer illustrerar tankegången. Den första visar en mer traditionell hierarkisk pyramid vilket för 

tankarna till organisationer liknande Avon Barksdales. Mellannivån är här tydligt markerad. Den 

andra figuren är vad som mer kan anses gestalta ett kriminellt nätverk i svensk kontext. Samma 

strukturnivåer kan ses om vi utgår från att “mellannivån” här blir den inre cirkeln.  

 

 

 

 

 

 

Tänker vi i mer konkreta banor utifrån ett polisiärt perspektiv där målsättningen är att uppnå så 

hög effekt som möjligt på den kriminella grupperingens kriminalitet kan vi utifrån ett 

normperspektiv tänka oss att störning och kanske till och med inlåsning av medlemmar 

tillhörande dessa nivåer skulle kunna ge högst effekt. Bottennivån och toppen blir alltså mindre 

intressanta. Att fokus ofta ligger på att angripa ledare inom den kriminella sfären är inget nytt. 

Men våra resultat leder till att vi ställer oss frågande till detta. De kriminella handlingar som vi 

betraktar som normdrivna har mycket lite relaterat med individen eller individerna som leder 

organisationen. Det är mellannivån som är nyckeln både ur ett normperspektiv och ur ett 

organisatoriskt perspektiv. En aspekt av organiserad brottslighet som “The Wire” lyfter fram, ett 

perspektiv som BRÅ även använder sig av, 61 är att organiserad kriminalitet kan betraktas som en 

spegling utav affärsvärlden. Något som Stringer visar i bland annat observation K4. Med detta 

perspektiv på narkotikabrottslighet blir problematiken bakom polisiära insatser riktade mot 

ledargestalter än mer uppenbar.  

“Vi slår inte ut nätverk och grupperingar genom att gripa och straffa enstaka aktörer, som kan spela 

försvinnande liten och underordnad roll i specifika grupperingar. Det är som att slumpmässigt ta 

bort ett antal kontorister från Stockholms innerstad och tro att man allvarligt kan störa 

affärsverksamheten.” 62 

 

                                                             

61 Korsell, Heber, Sund & Vesterhav 
62

 Korsell, Heber, Sund & Vesterhav, s. 149 

Figur 4 Figur 5 
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Sammanfattande diskussion 

USA:s misslyckade narkotikapolitik 
För att förstå hur våra analysresultat ska kunna tillämpas utanför det teoretiska planet och hur vi 

anser att analysresultaten går att överföra från en amerikansk kontext till en svensk väljer vi att 

återgå till den amerikanska kontext som avbildats i vårt studieobjekt. Allt för att skapa en 

förståelse för bakgrunden till de förhållanden som skapat organisationer som Avon Barksdales. 

Det kan nästan anses som allmän kunskap i kriminologiska kretsar hur rättsystemet, 

huvudsakligen fängelsesystemet, i USA är ett tydligt exempel på ett fallerande och självdestruktivt 

straffsystem. Det har på vissa håll till och med beskrivits som ett hot mot de värderingar som USA 

ser som grundläggande, så som exempelvis frihet. Paradoxalt nog har de flest interner i världen, 

oavsett om man räknar i relation till befolkningen eller i rent antal, varav många hör till de 

fattigaste i landet. Och av dessa mängder interner är ca hälften av alla dömda för någon form av 

narkotikarelaterat brott.63  

Detta blir relevant då många länder ser USA som ett land att ta efter när det gäller 

brottsbekämpning och Europa är inget undantag gällande varifrån man hämtar inspiration.64 

Det misslyckande som det amerikanska förhållningsätt till droger innebär kan härledas till två 

olika processer. 1) Lagstiftningens demonisering av missbrukare. Nolltolerans av narkotika i USA 

(nolltolerans även i Sverige) leder till ett samhälle där missbrukaren betraktas som något farlig 

och något som måste bekämpas genom rättsliga medel.65 Detta i sin tur leder till att individer som 

egentligen kanske skulle behöva medicinsk hjälp och behandling istället låses in under en längre 

tid för att sedan komma ut med samma missbruksproblematik som de hade innan fängelsetiden. 

Vilket för oss vidare till nästa process: 2) Lagstiftningens inverkan på narkotikamarknaden. 

Paradoxalt nog är strävan att stoppa narkotikan också en av anledningar till att 

narkotikaförsäljningen faktiskt sker i den skala som den gör. Genom förbudet skapas en marknad 

där säljaren har möjlighet att ta mycket bra betalt för att mätta den efterfråga som finns.66 

Självfallet kan vi tänka oss att missbrukares drivkraft att införskaffa narkotika skulle kunna 

påverkas genom repressiva insatser men behovet, själva suget, efter narkotika kommer vara 

oförändrat. Sammantaget så skapar ovan nämnda processer ett klimat där dels efterfrågan inte 

dämpas och där polisiära insatser leder till en ökning i hur lukrativ marknaden är för 

organisationerna och nätverken som bedriver narkotikaförsäljningen (se figur 6) 

 

 

 

                                                             

63 Bureau of justice statistics, Correctional Populations in the United States, 2011, U.S. Department of Justice 
2012 http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cpus11.pdf 
64 Christie, Nils, Lagom mycket kriminalitet, Natur och kultur, Stockholm, 2005, s. 192-196 
65 Gray, James P., Why our drug laws have failed and what we can do about it: a judicial indictment of the War 
on Drugs, Temple University Press, Philadelphia, 2001, s. 125 
66 Gray, s. 50 

http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cpus11.pdf
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Figur 6  

67 

 

 

“This shit right here D, is forever.” 

Stringer, om att narkotikaförsäljningen aldrig kommer att upphöra S01E03 27:55-28:00 

 

Narkotikan och samhället 
Trots misslyckandet som den förda narkotikapolitiken inneburit för det amerikanska samhället, 

där resultaten kanske är som mest tydligast i Baltimore, kan vi runtom om i världen se tendenser 

till liknande utveckling, inte minst här i Sverige. Den förda narkotikapolitiken i USA kännetecknas 

av en hård repressiv inställning gentemot narkotika där tendensen inom polisväsendet har varit 

att rikta in sig på missbrukarnivån. Denna typ av prioritering kan vi se i den ökade mängden 

gripande för motsvarande ringa narkotikabrott samtidigt som mängden narkotikabrott 

motsvarande av normalgraden och grova narkotikabrott minskar. I en svensk kontext kan vi se 

liknande tendenser vilket gestaltas genom bland annat operation Alfred. De senaste åren har polis 

även intensifierat sitt samarbete med bland annat Skatteverket för att komma åt de vinster 

                                                             

67 Gray, s. 72  
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kriminalitet genererar. Detta pekar på två sidor av en aspekt som är intressant. Dels ser vi ett 

fokus på tillgångar vilket i första hand kan tolkas som positivt. (jmfr med vår analys utav Avon 

Barksdales organisation, yttre drivkraft enligt (V) i form av pengar). Att beslagta tillgångar och 

kontanter skulle eliminera en viktig aspekt av den brottsliga drivkraften hos många individer. 

Samtidigt är denna utveckling något som närmar sig den amerikanska modellen. Detta skulle 

kunna leda till en prioritering hos polisväsendet utifrån vilka nätverk och organisationer som kan 

tänkas ha störst tillgångar och en ännu mer resultatorienterad myndighet.  

Dock kan vi fortfarande tolka detta som något bra, staten får in mer pengar och kriminella blir av 

med sina. Att insatser styrs mot de nätverk/organisationer som har mest tillgångar skulle 

fortfarande ses som något positivt. Men för att förstå vidden av denna problematik måste vi gå lite 

djupare i förhållandet mellan staten och narkotika. Faktum är att narkotikan fyller en funktion i 

samhället. Den viktigaste och kanske även den mest abstrakta är samhällets behov utav en fiende, 

något att ena sig mot, och samtidigt använda som motsats för att definiera sig själv.68Dessutom 

genom lagstiftning som tillåter beslag av tillgångar använda vid brottslighet skapas en möjlighet 

för staten att faktiskt generera inkomst genom insatser mot kriminella nätverk. Men som sagt 

finns en risk att insatser styrs ännu mer mot det som genererar inkomst och inte det som ger 

effekt. För att återkoppla detta till “The Wire” avbildas där en tendens inom polisen att gå på enkla 

mål för snabba resultat. Uttryck som “put dope and cash on the table” används för att beskriva 

målbilden av snabba insatser för att bemöta allmänhetens rop på förändring. För att få resurser 

till utredningen mot Avon Barksdale nämns även hur dennes tillgångar (framförallt fastigheter) 

skulle kunna användas för att motivera högre befäl till att föra över resurser till arbetsgruppen. 

En generalisering utav detta innebär att man dels går på bottennivån i nätverk där kontanter och 

narkotika är lätt för polis att beslagta. Och även hur, med viss motsträvan, lägga resurser på 

längre utredningar för att generera åtal mot de som har ledande positioner i organisationerna.  

 

“Mayor likes assets. And the deputy, too, I imagine” 

McNulty om Avon’s fastighetsägande S01E05 42:50-43:00 

 

Kriget mot narkotika skapar också möjlighet för andra utomstående grupper i samhället att dra 

nytta av de förhållande som skapats. Politiker kan peka på hur sittande politiker har misslyckats i 

kriget mot narkotika och använda denna situationen till sin fördel i framtida val69, något som är 

det övergripande temat för säsong 4 av “The Wire”. Men det är inte bara politiker som kan 

använda narkotikafrågan till sin fördel, media kan välja att belysa narkotikafrågor då dessa 

generellt skapar ett intresse som i sin tur skapar inkomst för mediabolaget. Så istället för att 

belysa samhällsförhållande på ett objektivt sätt blir drivkraften att generera inkomster ledande 

istället för den journalistik som faktiskt förväntas utav media.70 Kriget mot narkotika är således 

                                                             

68 Gerber, Jurg & Jensen, Eric L. (red.), Drug war, American style: the internationalization of failed policy and 
its alternatives, Garland, New York, 2001, s. 8 
69 Gerber & Jensen, s. 4 
70 Gerber & Jensen, s. 4 
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något som har en stark anknytning till samhället som helhet. En legalisering och sedan medicinska 

insatser kanske skulle vara en lösning men med tanke på den förankring narkotika faktiskt har i 

samhället och den funktion den fyller anser vi att en sådan utveckling, om den nu kommer ske, 

ligger långt fram i tiden.  

 

Sverige 
Det är lätt att se på kriminalitet i USA som något som inte berör oss här i Sverige. Att det krig som 

amerikanska myndigheter för mot narkotika inte är något som vi här i Sverige har någon 

motsvarighet till. Att vi här i Sverige aldrig kommer få uppleva den situation som finns i 

Baltimore. Men faktum är att de metoder och det tankesätt som lett till de miserabla 

förhållandena i USA redan förekommer i svensk kontext. Nolltoleransen mot narkotika är väl 

förankrad i samhällsopinionen och polisen arbetar enligt operation Alfred och Alcatraz. 

Operationer som dels riktat in sig på ledande figurer och dels på bottennivån inom den kriminella 

sfären. Kommer det utvecklas en liknande situation här i Sverige? Kommer den miljö som vi 

observerat genom “The Wire” en dag bli en verklighet i någon svensk stad eller förort? Detta är 

frågor som inte vi kan besvara här men det som vi faktiskt kan konstatera är följande: 1) Det 

Baltimore som genom dramaturgi avbildas i “The Wire” är det Baltimore som vi genom statistik, 

rapporter och forskning kan bilda oss en uppfattning av. 2) Att situationen i Baltimore till stor del 

är en produkt av det krig mot narkotika som förts i USA. 3) Av de metoder och de tankesätt som 

format detta krig kan vi se nyanser av i svensk narkotikapolitik. Men hur ska vi gå vidare? Vilka 

lärdomar kan vi dra utifrån vår analys av “The Wire”? Kurt Schmoke, före detta borgmästare i 

Baltimore (1983-1987), sammanfattade sina tankar kring “The Wire” och narkotikabrottslighet på 

följande vis: 

 

“Furthermore, the frustrating attempt by police to destroy the trade (anm. narkotikabrottslighet) by 

targeting leaders of these organisations as described in the show reflects a big city reality that 

organisation leaders come and go, but the trade remains.” 

 

Att “the trade remains” är en sanning som vi bör acceptera för att kunna utforma insatser som 

faktiskt ger resultat. Efterfrågan och någon som möter denna efterfråga kommer alltid att finnas. 

Polisens roll i denna kontext borde istället för att föra ett krig mot narkotika vara att begränsa 

narkotikans skadeverkan på samhället. 

 

“You can’t call this shit a war. War ends.” 

Carver om kriget mot droger S01E01 17:55-18:10 

 

Att använda normmodellen som utgångspunkt i riktlinjer för polisiära insatser leder till att den 

normdrivna handlingen att begå brott skulle med största förmodan minska. Brottsförebyggande 
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rådet har i sin rapport tagit fram flera förslag för att störa organiserad narkotikabrottslighet som 

bör kombineras tillsammans för att få bästa effekt. De individer som de framhäver borde få mest 

fokus är vad de beskriver som nyckelpersoner i grossistledet.71 Detta stämmer överens med vår 

tanke att mellannivån är den viktigaste att rikta sina insatser mot. Samtidigt ger detta samband 

också belägg för normmodellen som teori för att förklara mänskligt beteende (i detta fall 

kriminellt beteende).  

Förslag till fortsatt forskning 
Som vi nämnt tidigare så pekar forskning som BRÅ presenterat på att mellannivån i nätverk och 

organisationerna inte nås i nuläget. Samma rapporter poängterar också hur viktig mellannivån är 

för den aktuella kriminella aktiviteten. Ovanstående är något som vi också i vår tillämpning av 

normmodellen anser oss ha kommit fram till. Nästa steg skulle följaktligen vara att tillämpa ett 

mellannivå-fokus i en polisinsats mot ett etablerat nätverk i svensk kontext. Och på något sätt 

mäta resultatet av detta. Vi anser också att vi i normmodellen hittat ett verktyg för att förklara 

mänskligt beteende generellt och inte bara i förhållande till rättsystemet. Alltså skulle forskning 

inom detta område också vara av intresse.  

 

 

 

  

                                                             

71 Korsell, Heber, Sund & Vesterhav, s. 176 
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