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Abstract 

This study investigates ideas about masculinity in criminal gangs, and how these ideas affect 

disengagement from gangs. A major problem with criminal gangs is that since they are outside 

society’s laws and norms, it is difficult for the judiciary to counter them with law enforcement. 

It is not possible to change gang member’s behaviors solely with laws, which leaves the legal 

system with a blind spot in this regard. The aim of this study is to add knowledge about the 

norms and structures in gangs in order to fill this blind spot, as well as contributing new 

approaches to society's crime prevention work. 

 

The study is primarily based on seven qualitative, semi-structured interviews with former 

criminals. A qualitative analysis of former studies, laws and literature was also made. The main 

outcome reached in the analysis is that a macho culture can be seen in the gangs that affects 

desistance from them. This result is compatible with Raewyn Connell’s theory of masculine 

hegemony, used in the analysis. While in the gang, members put on a mask to achieve the 

masculine ideal. This is beneficial for them because the masculine ideal leads to power, respect 

and an identity. When desisting from the gang, they must take the mask off and lose everything 

they built up. For the desistance to succeed, the individuals must realize that there are other, 

legal ways to achieve a masculine ideal. The study concludes with a discussion of the judiciary’s 

role in the crime prevention work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: hegemonisk maskulinitet, kriminella gäng, manlighet, maskulin hegemoni, 

rättssystemets blind spot 
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Förord 

Först och främst vill vi säga att arbetet med kandidatuppsatsen har varit en intensiv, men lärorik 

period. Att få ta del av före detta gängmedlemmars berättelser har fått oss att inse rättssystemets 

otillräcklighet i motverkandet av gängkriminalitet, samt att den skeva bilden av manlighet som 

tycks finnas inom kriminella gäng är ett stort problem. Detta är ett viktigt område för 

rättssociologisk forskning, och vi är stolta över att ha bidragit med denna studie.  

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till föreningen KRIS och de personer som tog sig tid att 

dela med sig av sina erfarenheter och gripande berättelser. Utan er hade detta arbete inte varit 

möjligt att genomföra och vi hoppas det går bra för er alla i framtiden!  

 

Vi vill även tacka vår handledare Eva Schömer för vägledning, uppmuntran och peppande ord 

– vi kommer minnas alla sena kvällar och nätter när vi ser tillbaka på denna period. I samband 

med detta vill vi även passa på att tacka varandra för ett gott samarbete. Att vi båda har lätt till 

skratt har gjort våra lite för långa akademiska kvartar och andra små irritationsmoment 

hanterbara.  

 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära, för all hjälp med korrekturläsning och värdefulla 

inputs.  

 

Jennifer Ekblom och Sofia Svensson 

Lund, maj 2017 
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1. Inledning  

1.1 Introduktion  

Kriminella gäng utgör en del av den organiserade brottsligheten och kan vara allt från löst 

sammansatta förortsgäng till strukturerade och välorganiserade motorcykelgäng (mc-gäng). 

Gängen kan antingen utmärka sig genom att medlemmarna bär västar, symboler och har fasta 

roller, eller inte utmärka sig alls och verka i det dolda (Brå, 2017; SOU 2010:15, s.40). De allra 

flesta kriminella gäng har dock en sak gemensamt: de domineras av män (Brå, 2017; IP 1–7).  

 

Den organiserade brottsligheten i Sverige är ett allvarligt samhällsproblem, vilket inte minst tar 

sig uttryck i Malmö (Barkman & Palmkvist, 2017; Rostami, 2013 s.7; TV4Nyheterna, 2016). 

Inom loppet av elva månader har 15 mord begåtts och Malmöpolisen menar att det främst 

handlar om uppgörelser och intriger inom och mellan kriminella gäng, vilket försvårar polisens 

brottsutredningar (Barkman & Palmkvist, 2017; TV4Nyheterna, 2016). Ett stort problem med 

kriminella gäng är att de står utanför samhällets regler och normer, vilket gör det svårt för 

rättsväsendet att motverka dem (Hagedorn, 2008 s.7–10; Rostami, 2013 s.5–6). Mot bakgrund 

av detta står det klart att rättssociologisk forskning om kriminella gäng är viktig, eftersom 

rättssociologin studerar hur samhället och rätten kan påverka varandra (Mathiesen, 2005). 

Denna infallsvinkel kan därmed utgöra en möjlig ingång för att utveckla mer hållbara strategier 

i motverkandet av gängens uppkomst och varaktighet. I detta kan samhällsvetenskapen fungera 

som ett verktyg för det rättsliga, brottsbekämpande arbetet eftersom studier om gängstrukturer 

kan generera en förklaring till varför gäng består trots rättsliga åtgärder (Hagedorn, 2008 s.7–

10; Rostami, 2013 s.5–6). Det är inte möjligt att förändra gängens normer och strukturer med 

enbart lagar som medel, vilket betyder att rättssystemet har en blind spot i detta avseende som 

behöver fyllas med samhällsvetenskapliga infallsvinklar. 

 

Utifrån det ovanstående nämnda faktum att män är överrepresenterade i kriminella gäng har det 

för oss väckts ett intresse för att undersöka hur manlighet relaterar till gängkriminalitet, och hur 

detta i sin tur kan påverka rättsliga åtgärder. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Med denna studie ämnar vi undersöka föreställningar om manlighet i kriminella gäng utifrån 

Raewyn Connells teori om maskulin hegemoni, samt hur dessa föreställningar kan tänkas 

påverka avhopp från gäng. Syftet är att genom denna undersökning tillföra kunskap om gängens 
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normer och strukturer för att fylla rättssystemets blind spot, samt bidra med nya infallsvinklar 

till motverkandet av den organiserade brottsligheten. Studien ska genomföras genom att 

besvara följande frågeställningar:  

 

• Hur tar sig maskulin hegemoni uttryck i kriminella gäng? 

• Vilken betydelse har gängmedlemmars föreställningar om manlighet vid avhopp? 

1.3 Rättssociologisk relevans 

Rättssociologin analyserar hur rätten och samhället fungerar i en växelverkan, där de ständigt 

påverkar varandra (Mathiesen, 2005 s.18, 117–118). I relation till vår studie innebär detta att 

lagen inte har någon magisk kraft som i sig kan utplåna kriminella organisationer. Enskilda 

lagstiftningar har inte möjlighet att påverka att gäng uppkommer och etableras, vilket medför 

att samhället inte kan lägga för stor tilltro till lagstiftning som åtgärd till problemet. Detta 

betyder att alternativa brottsförebyggande åtgärder behövs för att motverka kriminella gäng. Vi 

avser därmed att anlägga ett externt perspektiv på rätten, eftersom brottsbekämpande åtgärder 

inte kan ha sin utgångspunkt i rättssystemet om de ska betyda något ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv (Hydén, 2002 s.80; Mathiesen 2005 s.158). 

 

1.4 Avgränsning  

Studien har avgränsats till att undersöka föreställningar om manlighet i kriminella gäng samt 

avhopp från dessa utifrån Connells teori om maskulin hegemoni. Avgränsningen gjordes utifrån 

det faktum att män är överrepresenterade i brottslighet (Brå, 2017). Vi har även valt att avgränsa 

oss till att fokusera studien på självdefinierade grupper, som förklaras mer utförligt i avsnitt 2.2. 

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen inleds med en introduktion av ämnesområdet. Efter detta presenteras syfte, 

frågeställningar, rättssociologisk relevans samt avgränsning. Uppsatsens andra kapitel 

innefattar bakgrund till ämnesområdet, där organiserad brottslighet, självdefinierade grupper 

och maskuliniteter förklaras och beskrivs. Efter kapitlet bakgrund presenteras det rättsliga läget, 

vilket är en sammanfattning av hur rättsväsendet i dagsläget arbetar för att motverka 

organiserad brottslighet. I nästkommande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. I 

uppsatsens femte kapitel behandlas tidigare forskning avseende gängkriminalitet och effekterna 

av rättsliga åtgärder, hegemonisk maskulinitet och kriminalitet samt avhopp från kriminella 

gäng, med syfte att se vad som tidigare undersökts och identifiera eventuella kunskapsluckor.  
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Uppsatsen fortsätter med ett metodkapitel där vi redogör för de metoder som använts vid 

datainsamlingen, följt av en metoddiskussion. I uppsatsens sjunde kapitel redovisas resultaten 

av studiens empiri, som sedan i kapitel åtta analyseras utifrån det teoretiska ramverket. 

Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion samt en slutsats där frågeställningarna 

besvaras, och mynnar ut i ett avsnitt om framtida forskning. Efterföljande delar innefattar 

källförteckning, följt av bilagor i form av mail till KRIS1, intervjuguide samt söksträngar och 

översiktsschema från kunskapsöversikten.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 KRIS står för kriminellas revansch i samhället, och är en ideell förening där före detta missbrukare och 

kriminella hjälper varandra tillbaka in i samhället.  
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2. Bakgrund  

Kapitlet inleds med att förklara begreppet organiserad brottslighet samt hur kriminella gäng 

relateras till begreppet, och följs av en redogörelse för fyra underkategorier av organiserad 

brottslighet. Fokus riktas sedan mot underkategorin självdefinierade grupper eftersom denna 

studies empiri kommer från intervjupersoner som varit medlemmar i kriminella gäng som 

tillhör denna kategori. Kapitlet behandlar även hur män och maskuliniteter relateras till 

kriminalitet. Detta kapitel är avsett för att ge läsaren en bredare förståelse för uppsatsens 

ämnesområde.  

 

2.1 Organiserad brottslighet 

I Sverige finns det i dagsläget varken en legaldefinition eller en allmänt vedertagen definition 

av begreppet organiserad brottslighet (SOU 2010:15 s.39). Enligt proposition 2015/16:113 

bedöms en legaldefinition inte heller som lämplig att införa, med motiveringen att begreppet 

anses “främmande för svensk rätt” (Prop. 2015/16:113). Som alternativ till en vedertagen 

definition används istället olika beskrivningar av vad som avses med begreppet i specifika 

sammanhang (Prop. 2015/16:113). Organiserad brottslighet associerades tidigare endast med 

grupperingar som har en stark hierarkisk struktur, men numera omfattar begreppet även 

grupperingar där bland annat ursprung, släktskap och geografiska anknytningar används som 

sammanhållande faktorer. Det förekommer, utöver dessa varaktiga nätverk, även lösare och 

mer tillfälligt sammansatta grupper som bildas för att genomföra enskilda brott (Ibid.). Utifrån 

forskning om svenska förhållanden har Brottsförebyggande rådet (Brå) utarbetat en beskrivning 

av begreppet, vilken innefattar att “organiserad brottslighet utförs av någon form av kriminell 

grupp som begår brott i syfte att göra vinst” (Brå, 2016a). Det finns således inte en särskild 

form av brottslighet eller någon utmärkande gärningsperson som innefattas av begreppet 

organiserad brottslighet. Det är snarare själva processen som karaktäriserar den organiserade 

brottsligheten, det vill säga att brotten begås av flera personer som organiserat sig (Brå, 2016b). 

Den organiserade brottsligheten förknippas ofta med gängkriminalitet, men de synliga 

kriminella gängen är endast en del av den organiserade brottsligheten som helhet (Ibid.). 

 

Brå har utformat fyra övergripande kategorier av grupper inom organiserad brottslighet, vilka 

är: självdefinierade grupper, icke-namngivna grupper, externdefinierade grupper samt 

projektbaserade konstellationer (Vesterhav & Korsell, 2016 s.9–11). De självdefinierade 

grupperna innefattar exempelvis mc-gäng, som titulerar sig och sin grupptillhörighet med 
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namn, symboler eller andra attribut. De icke-namngivna är exempelvis stadsdels- eller 

förortsbaserade grupper, men kan även vara familj- eller släktbaserade. Grupper som tillhör 

kategorin externdefinierade grupper liknar de icke-namngivna, med skillnaden att de tilldelats 

namn utifrån, av exempelvis polisen eller samhället. Den fjärde kategorin, projektbaserade 

konstellationer, är projektgrupper som satts samman för att bedriva en vinstbaserad kriminell 

verksamhet, såsom narkotikasmuggling (Ibid.).  

 

2.1.1 Skrämselkapital inom kriminella gäng  

Trots skillnaderna som finns mellan de olika kategorierna inom organiserad brottslighet finns 

en komponent som återkommer i samtliga av de synliga kriminella gängen, nämligen 

skrämselkapital (Vesterhav & Korsell, 2016 s.37–38). Skrämselkapital definieras av Brå som 

“den upplevda våldskapacitet som omgivningen tillskriver en enhet2, och som i sin tur kan ge 

upphov till rädsla för enheten” (Vesterhav & Korsell, 2016 s.37). Detta skrämselkapital syns 

bland annat i de kriminella gängens hot om våld och våldsaktioner, som ofta utförs av unga 

medlemmar som vill arbeta sig uppåt i gängens hierarki (Ekström, Eriksson, Korsell & 

Vesterhav, 2012 s.130; Vesterhav & Korsell, 2016 s.37–38). I de pyramidliknande gängen 

krävs medlemmar på en straffavgift om de har för avsikt att lämna gänget, och i de 

formaliserade gängen som är baserade på broderskap finns dokument om regler som verkar 

inom gruppen (Ekström et al., 2012 s.126–127). En bakomliggande orsak till att unga ansluter 

sig till gäng är sökandet efter trygghet och gemenskap, men den våldsamma miljön som finns 

inom gängen kan istället resultera i otrygghet för individen (Ibid.). 

 

2.2 Självdefinierade grupper  

Under tidigt 1990-tal etablerade sig flera internationella mc-gäng i Sverige och efter att 

Öresundsbron öppnade år 2000 skedde en betydande ökning av samarbetet och rörligheten av 

kriminella personer mellan Sverige och Danmark (Ekström et al., 2012 s.115–116; Rostami, 

2013 s.6–7). Kategorin självdefinierade grupper omfattar emellertid inte bara mc-gäng, utan 

även andra typer av kriminella gäng som har ett namn, medlemskap och sammanhållning 

baserat på en hierarkisk struktur. Medlemmarnas tillhörighet till gänget kan förstärkas genom 

                                                           
2 De enheterna som omfattas är grupperingar/nätverk, individ, etnicitet/subkultur och område (Ekström et al., 

2012 s.38).  
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att de måste förtjäna sitt medlemskap och leva upp till gängets förhållningsregler (Vesterhav & 

Korsell, 2016 s.33–35).  

 

I självdefinierade grupper är det kollektiva skrämselkapitalet centralt, där symboler och roller 

utgör en ständig påminnelse om detta kapital (Vesterhav & Korsell, 2016 s.10). 

Gängmedlemmarna drar alla fördel av gruppens skrämselkapital, både tillsammans med andra 

gängmedlemmar och när de utför kriminella aktiviteter själva (Ibid.). Detta skrämselkapital 

byggs upp genom påstådda eller utförda våldshandlingar från gänget, och kan baseras på både 

nutida händelser och händelser som utspelat sig långt tillbaka i tiden (Vesterhav & Korsell, 

2016 s.33–35). På så vis får de självdefinierade grupperna ett rykte om sig att de är kapabla att 

bruka våld. Skrämselkapitalet förvaltas ständigt genom att undergrupperingar eller nya 

medlemmar får utföra riskfyllda uppdrag på gängets begäran. Detta ger nya medlemmar 

möjlighet till att etablera sig, samtidigt som gängets skrämselkapital upprätthålls (Ibid.).   

 

Många av de självdefinierade grupper karaktäriseras av en slags pyramidstruktur, där de som 

befinner sig högst upp i hierarkin har makt över medlemmarna som befinner sig längre ner. 

Denna pyramidstruktur gör att gänget kan fungera som ett slags “hantverkshus”, där personer 

drar fördel av gängets skrämselkapital och rykte i sin egen kriminella karriär (Vesterhav & 

Korsell, 2016 s.33–35). Gängets skrämselkapital kan således användas av enskilda 

gängmedlemmar, speciellt vid indrivning, utpressning och som en slags försäkring för att inte 

bli bedragna av affärspartners och medbrottslingar. Ett medlemskap i en självdefinierad grupp 

stärker således individens kriminella cv, och blir en indikator på att medlemmen kan anses 

trovärdig. Medlemskapet i gänget medför således flera fördelar, både inom och utanför gänget 

(Ibid.). Medlemmar i självdefinierade grupper betalar ofta en inträdesavgift för att bli medlem, 

som sedan utvecklas till en månadsavgift (Ibid.). När medlemmar vill lämna gänget kan de bli 

tvungna att betala en större summa för att avhoppet ska tillåtas. Medlemmar kan även bötfällas 

vid snedsteg, vilket blir ett sätt för gängledarna att utöka sin makt i gänget (Ibid.).    

 

Media målar ofta upp gängkriminalitet och medlemskap i en självdefinierad grupp som en 

gynnsam och vinstgivande illegal affärsverksamhet, men ett sådant medlemskap leder sällan 

fram till denna bild. Av Polismyndighetens kriminalunderrättelsetjänst bedöms medlemmarna 

i självdefinierade grupper leva “långt ifrån ett lyxliv” (Vesterhav & Korsell, 2016 s.35). En 

anledning till detta är att många medlemmar saknar både förmågan och viljan som krävs för att 

kunna förvalta de inkomster som kommer av de kriminella aktiviteterna (Ibid.). 
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2.3 Maskuliniteter  

Maskuliniteter beskrivs av Connell (1999 s.55, 95–96) som sociala konstruktioner som skapas 

genom interaktion mellan män. Konstruktionen av maskulinitet kan antas vara flerdimensionell 

då olika individer och grupper skapar olika former av maskuliniteter. Dessa olika former 

varierar beroende på bland annat tid och rum, sexuell läggning och ålder (Lundgren, Pettersson 

& Tiby, 2003 s.80). Maskulinitet är således inte en förutbestämd eller statisk konstruktion, utan 

reproduceras och förändras av män i specifika sociala situationer (Messerschmidt, 1993 s.80). 

Att skapa en genusidentitet är en process som pågår hela livet och påverkas av bland annat 

ålder, miljö och livshändelser. Sociologer har länge pekat på att en individs genusidentitet 

påverkar och avgör individens livssituationer, val och möjligheter (Karner, 1998 s.198, 202). 

Inom maskulinitetsforskningen har flera forskare associerat maskulinitet med dominans, där 

denna association har använts som ett sätt att förklara olika maskuliniteters betydelse för 

exempelvis våld och våldsbrott (Pettersson, 2003 s.140–141). Våldet menar John Hagedorn 

(1998 s.152–165) kommer in där möjligheten att utöva dominans på andra sätt, såsom via 

yrkeskarriär eller utbildning, är begränsade. Denna koppling mellan maskulinitet och dominans 

behöver emellertid inte innebära att alla enskilda män känner sig maktfulla och dominanta i 

sina liv (Pettersson, 2003 s.140–141). I relation till detta menar Connell (1998 s.37) att det finns 

olika typer av maskuliniteter, och att även relationerna mellan dessa är av betydelse att studera. 

Relationer mellan olika maskuliniteter behandlas vidare i uppsatsens teoretiska ramverk, se 

avsnitt 4.1. 

 

2.3.1 Män som föremål för kriminalitetsforskning   

Män dominerar inte bara kriminella gäng, utan är även överrepresenterade i brottslighet i stort 

(Brå, 2017). Trots detta faktum bortser ofta akademiska texter från att ha män som föremål för 

kriminalitetsforskning, troligtvis eftersom deras överrepresentation anses vara en självklarhet 

(Newburn & Stanko, 1994 s.1–5). Akademiska texter brukar inte heller behandla genusfrågor i 

relation till gängkriminalitet, där bland annat Hagedorn (1998 s.154) kritiserar sina tidigare verk 

för att han inte tagit genus i beaktande. Även forskning inom kriminologi har kritiserats för att 

vara genusblind då det ofta saknas mer djupgående genusanalyser i teorier och förklaringar till 

avvikande beteende (Lander, Pettersson & Tiby, 2003 s. 8–13; Messerschmidt, 1993 s.1–4). 

Om genus diskuteras överhuvudtaget i brottssammanhang är fokus ofta istället riktat mot 

kvinnor (Lander et al., 2003 s.9–10; Messerschmidt, 1993 s.15; Newburn & Stanko, 1994 s.1–

5).  
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I relation till gängkriminalitet som en manlig företeelse visar såväl statistik från Brå som 

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) på mäns överrepresentation i brottslighet. År 2016 

misstänktes 173 000 personer för brott, vilket sett över en tioårsperiod (2007–2016) är en 

ökning med en procent, eller 2 460 personer. Av dessa var 21 procent kvinnor, och 79 procent 

män (Brå, 2017). I en studie av Brå baserad på NTU-data framkom att över 80 procent av 

förövarna vid brotten misshandel, hot, rån och sexualbrott var män (Wallin, 2017 s.38). År 2015 

misstänktes 84 500 män och 20 800 kvinnor för brott; männen utgjorde således 80 procent av 

samtliga misstänkta personer. Andelen kvinnor har under 2000-talet varierat mellan 18 och 21 

procent (Ibid.).  

 

För att förklara och förstå skillnaden mellan mäns och kvinnors kriminalitet är en relevant 

utgångspunkt att analysera brottslighet ur ett genusperspektiv, där fokus ligger på att förklara 

maskuliniteter (Lundgren et al., 2003 s.79–80). Om våldsamt beteende är en social 

konstruktion, som de flesta forskare påstår, är genus viktigt att ta i beaktande för att förstå varför 

våldsamt beteende uppkommer i högre grad hos män än hos kvinnor (Hagedorn, 1998 s.153–

155). Mansforskning är därför nödvändig för att undersöka varför män är överrepresenterade i 

brottslighet (Lundgren et al., 2003 s.79–80). Hagedorn (1998 s.165) betonar även vikten av att 

undersöka maskulinitetskoncept i kriminella gäng, och hur dessa koncept influerar manligt 

gängvåld. 
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3. Det rättsliga läget  

I detta kapitel behandlas det rättsliga läget, med syfte att ge en överblick av hur rättsväsendet i 

dagsläget arbetar mot organiserad brottslighet. Detta kommer i uppsatsens nionde kapitel ställas 

mot studiens empiri för att på så sätt diskutera rättssystemets blind spot och brister, samt för att 

se hur de brottsförebyggande åtgärderna kan tänkas fungera i praktiken. 

 

3.1 Regeringens samlade insats mot organiserad brottslighet 

I ett pressmeddelande i december 2015 redovisade regeringen samlade insatser för att arbeta 

mot den organiserade brottsligheten. Åtgärderna ska både förebygga och bekämpa denna typ 

av brottslighet och regeringen bedömer att dessa åtgärder kommer ha en positiv effekt för 

arbetet mot den organiserade brottsligheten (Regeringen, 2015a). Den samlade insatsen 

innefattar åtta delar med åtgärder som syftar till att mer effektivt kunna bekämpa den 

organiserade brottsligheten (Ibid.). I denna uppsats behandlas två3 av dessa delar vilka är: bättre 

straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet och uppdrag om att utveckla den 

myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet (Ibid.). Vidare förklaras även 

ett ytterligare myndighetssamarbete i form av uppgiftsskyldighet myndigheterna emellan, se 

avsnitt 3.1.3. 

 

Som tidigare nämnt, i avsnitt 2.1, finns ingen legaldefinition av begreppet organiserad 

brottslighet. Bestämmelsen i 29 kap. 2§ 6 BrB är det närmaste svensk rätt kommer en definition 

av begreppet. Enligt denna bestämmelse ska bland annat brott som “[...] utgjort ett led i en 

brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av 

särskild planering” beaktas särskilt som försvårande omständigheter vid bedömning av 

straffvärdet (SFS 1962:700). 

                                                           
3 Resterande sex åtgärder är förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna, uppdrag till 

Polismyndigheten om insatser mot illegala vapen och explosiva varor inom landet, ny vapenamnesti, uppdrag till 

Brottsförebyggande rådet att kartlägga åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden och utvidgat 

förverkande, uppdrag till Brå om åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden och förändringar i systemet 

för villkorlig frigivning (Regeringen, 2015).  
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3.1.1 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet  

För att organiserad brottslighet ska kunna motverkas på ett mer effektivt sätt är det viktigt att 

straffrättens verktyg är utformade ändamålsenligt, vilket medfört att vissa lagrum har ändrats4 

(Prop. 2015/16:113). Lagändringarna trädde i kraft 1 juli 2016 och innefattar följande:  

 

• Försök, förberedelse och stämpling till allvarliga brott kriminaliseras i större 

utsträckning än idag. Det gäller bl.a. grovt olaga hot, grov utpressning, 

övergrepp i rättssak, grovt övergrepp i rättssak samt grovt och synnerligen grovt 

vapenbrott.  

• Bestämmelsen om straff för förberedelse och stämpling ändras så att högre straff 

än fängelse i två år kan dömas ut i fler fall. 

• Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och låter bli att 

förhindra vissa allvarliga brott inom ramen för sammanslutningen ska kunna 

dömas för det.  

• Det ska införas nya omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen 

av om ett brott är grovt. Bland annat ska de vid vissa brott med hotinslag särskilt 

beaktas om gärningen har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp 

av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett 

våldskapital eller som annars har varit av allvarligt slag [...] (Prop. 2015/16:113). 

 

Snarare än en generell skärpning av det regelverk straffrätten omfattas av, är syftet med 

lagändringarna att utveckla de straffrättsliga verktygen. Dessa verktyg ska tillhandahållas för 

att effektivt kunna motarbeta den organiserade brottsligheten som ofta präglas av att det, utöver 

att brottet begåtts i ett organiserat sammanhang, finns försvårande omständigheter (Prop. 

2015/16:113). Den organiserade brottsligheten utmärks bland annat av att den kriminella 

verksamheten vanligtvis är välplanerad och utförs av flera personer. Detta medför att försök, 

medverkan, förberedelse och stämpling till brott är av särskild betydelse att straffbelägga för 

att motverka den organiserade brottsligheten (Ibid.). Under utredningen till lagändringarna 

framkom att det tidigare inte fanns möjlighet att ingripa mot straffvärda handlingar under 

planeringsstadiet till vissa allvarliga brott som ofta begås inom den organiserade brottsligheten 

(Ibid.). 

                                                           
4 Lagrummen som omfattas av lagändringen är SFS 2016:508–515 och 543 (Prop. 2015/16:113).  
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I en statlig offentlig utredning till lagändringarna framgår att effekterna av det 

brottsförebyggande arbetet bör kunna förväntas leda till minskad brottslighet genom 

allmänprevention (SOU 2014:63 s.276). Detta kan förväntas eftersom grundtanken bakom 

kriminalisering är att det ska påverka människor att inte begå brott. Påverkan ska ske genom 

moralbildning, moralförstärkning, vanebildning och avskräckning (Ibid.). Det är emellertid 

svårt att härleda och mäta effekter av ovanstående verkningar till specifika lagändringar, men 

det finns anledning att tro att de straffrättsliga åtgärderna kan bidra till en minskning av antalet 

brott. En välgrundad uppfattning gällande i vilken utsträckning denna minskning kommer ske 

är dock omöjligt att inneha (Ibid.).  

 

3.1.2 Utveckling av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet  

Som en del i regeringens samlade insatser mot den organiserade brottsligheten fick 

Polismyndigheten i uppdrag att utveckla de myndighetsgemensamma åtgärderna tillsammans 

med andra svenska myndigheter5 (Regeringen, 2015b). Bakgrunden till de 

myndighetsgemensamma insatserna är att den organiserade brottsligheten har blivit mer 

gränsöverskridande, komplex och varierad vilket leder till att samverkan mellan myndigheter 

är avgörande i arbetet mot denna typ av brottslighet (Ibid.). 

 

Polismyndighetens uppdrag omfattas av fyra punkter, där den första innefattar att utveckla 

organisationen och innehållet inom den gemensamma satsningen på både regional och nationell 

nivå för att möta Polismyndighetens nya organisatoriska förutsättningar efter ombildningen 

(Regeringen, 2015b). För det andra ska fler brottsområden inkluderas för att öka möjligheten 

till att kunna motverka fler former av organiserad brottslighet som anses vara omfattande eller 

allvarliga. Uppdragets tredje punkt handlar om att den nuvarande organisationen inom 

myndighetssamverkan ska utvecklas till att även omfatta den lokala nivån. Vid denna 

samverkan ska problematiken i utsatta områden vara i särskilt fokus. Den sista delen i uppdraget 

handlar om att samordningen i den myndighetsgemensamma satsningen ska vara långsiktig och 

effektiv i kampen mot den organiserade brottsligheten (Ibid.).  

 

                                                           
5 Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogden, 

Kustbevakningen, Migrationsverket, Tullverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
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3.1.3 Uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet 

Sedan 2009 har brottsbekämpande myndigheter samverkat i en nationell satsning mot grov 

organiserad brottslighet. Att myndigheter samverkar och har möjlighet att utbyta information 

med varandra är av yttersta vikt för att motverka och bekämpa organiserad brottslighet (Prop. 

2015/16:167). En svårighet vid myndighetssamverkan av detta slag är emellertid att göra 

bedömningen om sekretessbelagda uppgifter kan utbytas mellan myndigheterna, vilket blir ett 

hinder för samverkan (Ibid.). Mot bakgrund av detta föreslog regeringen en ny lag om 

uppgiftsskyldighet vid myndighetssamverkan mot viss organiserad brottslighet (SFS 2016:774) 

som trädde i kraft den 15 augusti 2016. Lagen ger några av de statliga myndigheterna, bland 

annat Polismyndigheten, Tullverket och Skatteverket ökad möjlighet att utbyta information för 

att bekämpa och motverka organiserad brottslighet (Ibid). De myndigheter som omfattas av 

lagen är skyldiga att lämna ut eller ta emot uppgifter, även om uppgiften är sekretessbelagd. 

Enligt 2§ andra stycket ska uppgifter emellertid inte lämnas ut om “övervägande skäl talar för 

att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften 

lämnas ut” (SFS 2016:774). Detta informationsutbyte ska förhindra, förebygga eller upptäcka 

illegal verksamhet som bedrivs systematiskt eller i organiserad form och som är av omfattande 

eller allvarlig karaktär (Ibid.). Uppgiftsskyldigheten ska emellertid av integritetsskäl begränsas 

till att gälla endast “sådana fall där behovet av ett effektivt informationsutbyte är extra starkt 

och därmed särskilt motiverat” (Prop. 2015/16:167). För att denna lag ska vara tillämpbar krävs 

det att den samverkan som sker mellan myndigheterna är formaliserad genom särskilda beslut, 

och att den mottagande myndigheten har ett behov av uppgiften. Vidare ska den utlämnande 

myndigheten göra en intresseavvägning. Om det intresse som sekretessen ska skydda av 

övervägande skäl företräder intresset av att uppgiften ska lämnas ut ska uppgiften inte utlämnas 

(Ibid.).  
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4. Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel förklaras studiens teoretiska ramverk. Valet av teori gjordes utifrån det faktum 

att män är överrepresenterade i brottslighet (Brå, 2017). Detta, i kombination med 

problematiken kring gängkriminalitet i Sverige, gör att teorin om maskulin hegemoni blir ett 

intressant perspektiv på studier om gängkriminalitet.  

 

Innan teorin förklaras vill vi redogöra för skillnaden mellan två begrepp som liknar varandra 

och därmed kan skapa förvirring. Maskulin hegemoni är själva teorin och hierarkin, medan 

hegemonisk maskulinitet är det manliga idealet. 

 

4.1 Connells teori om maskulin hegemoni  

Raewyn Connell är en australiensisk sociolog som fått stort inflytande inom mansforskningen. 

I boken Maskuliniteter (Masculinities) menar Connell (1999 s.37) att det inte är tillräckligt att 

endast notera att det finns skillnader mellan maskuliniteter, utan att det även är viktigt att belysa 

relationerna mellan de olika maskulinitetsformerna. Detta gjorde hon genom att introducera 

teorin om maskulin hegemoni.  

 

Maskulin hegemoni är ett system där en grupp har makten med de maktlösas godkännande 

(Connell, 1999 s.100–102). De inre relationerna i den maskulina hegemonin är: hegemonisk 

maskulinitet, underordnade och närstående. Olika maskuliniteter befinner sig således på olika 

nivåer i hierarkin där de som uppfyller idealet för den hegemoniska maskuliniteten placerar sig 

högst upp (Ibid.). Hegemonisk maskulinitet handlar om dominans och ledning, vilket innebär 

att de som innehar dessa egenskaper utgör ledare för den maskulina hegemonin. Dessa personer 

strävar efter att hålla sig kvar på den ledande positionen och tar därmed risker för att kunna 

göra detta (Ibid.). Den hegemoniska maskuliniteten utgör således en norm för hur män bör bete 

sig, och individer som vill avvika från normen behöver aktivt förhandla bort den. Grundtanken 

inom hegemonin innefattar att vissa maskuliniteter dominerar över andra underordnade 

maskuliniteter. Exempel på den underordnade kategorin är homosexuella män, eftersom den 

kulturella dominansen utövas av heterosexuella män genom bland annat smutskastning, 

gatuvåld samt politisk och kulturell uteslutning (Connell, 1999 s.102–103). Homosexualitet 

som definition av kategorin underordnade är den mest iögonfallande, men långt ifrån den enda 

underordnade maskuliniteten i hegemonin. Även heterosexuella män kan vara underordnade, 

och uteslutningen av dessa personer markeras genom smädelser såsom “mes”, “morsgris”, 
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“tönt” och “mammas gosse”. Genom detta är det uppenbart att den symboliska markeringen av 

uteslutningen associeras med femininitetsladdade ord (Ibid.). Det finns få män som lever upp 

till de ideal som sätts för att uppnå den hegemoniska maskuliniteten, utan att för den sakens 

skull tillhöra den underordnade kategorin (Connell, 1999 s.103–104). Dessa personer 

förverkligar inte ett hegemoniskt mönster, men drar ändå fördel av att tillhöra hierarkin, och 

representerar således kategorin närstående.  

 

Samspelet som uppstår mellan genus och exempelvis klass och etnicitet skapar ytterligare 

kopplingar mellan maskuliniteter och således även nya kategorier inom den maskulina 

hegemonin, där marginalisering är en av dessa (Connell, 1999 s.104–105). Denna kategori 

innebär att en man kan uppnå idealet för hegemonisk maskulinitet i vissa avseenden, utan att 

göra det i alla (Ibid.). Marginalisering sammankopplas alltid med auktoriseringen av den 

dominerande gruppens hegemoniska maskulinitet, vilket gör att exempelvis framgångsrika 

svarta atleter kan utgöra ett hegemoniskt ideal. Detta leder dock inte till att svarta män i gemen 

erhåller denna sociala auktoritet eftersom det är den vita, västerländska mannen som utgör 

idealet (Ibid.). 

 

Connell (1999 s.108) betonar att termer såsom “hegemonisk maskulinitet” och “marginaliserad 

maskulinitet” är ramverk för att analysera olika former av maskulinitet genom att konstruera 

relationer i praktiken. De innefattar inte fixerade karaktärstyper, utan är snarare skapade i 

särskilda situationer i ändringsbara relationsstrukturer. Det är således möjligt för nya grupper 

att konstruera en ny hegemoni (Ibid). Genom att studera relationsstrukturer såsom den 

hegemoniska hierarkin för att kartlägga genusordningen menar Connell (1999 s.108) att vi är 

en god bit på väg mot att förstå hur den samtida maskuliniteten skapas. 
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5. Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning avseende gängkriminalitet, hegemonisk 

maskulinitet och kriminalitet samt avhopp från kriminella gäng. I avsnitt 5.1 berörs även 

rättssystemets otillräcklighet i motverkan av gängkriminalitet. Syftet med kapitlet är att 

redogöra för vad som tidigare varit fokus för forskning samt identifiera eventuella 

kunskapsluckor i forskningen om uppsatsens ämnesområde. 

 

5.1 Gängkriminalitet och effekterna av rättsliga åtgärder 

I Amir Rostamis (2013) studie om svenska gatugäng och dess ledare har syftet varit att öka 

förståelsen och kunskapen om de faktorer och sociala processer som ligger till grund för att 

gäng etableras i Sverige. Rostami (2013 s.88) har applicerat amerikanska typologier om gäng 

på insamlad data om svenska gäng. Rostami (2013 s.123) betonar i sin studie att gängens 

sociala, politiska, kulturella och ekonomiska situation är komplex, vilket medför att både 

forskare och de myndigheter som är involverade i att motverka gängen bör ha ett holistiskt 

synsätt för att bättre kunna förstå fenomenet och dess sociala aktörer.  

 

Gängkriminalitet är ett världsomfattande problem och spelar ofta en betydande roll i alla former 

av våldsbrott (Hagedorn, 2008 s.4–6, 131). Hagedorn (2008 s.4–6) har i sina studier av gäng i 

Chicago, Rio de Janeiro och Kapstaden kommit fram till att dagens urbaniserade värld bidrar 

till att gäng produceras mycket snabbare än tidigare, i olika utformningar och karaktärer. Gäng 

är enligt Hagedorn (2008 s.4–6) ett omisstagligt tecken på att människor lämnas utanför 

fördelarna av den globaliserade ekonomin. Både Hagedorn (2008) och Rostami (2013) betonar 

vikten av att studera gäng och gängkriminalitet som ett första led i att undersöka, kartlägga, 

förklara och förstå hur dessa sociala problem uppkommer och består i samhället. Studier av 

dynamiken i gängen kan ge inblick i varför individer ingår i lagbrytande grupperingar, där 

avvikande beteende och brottslighet är en central del av gruppens identitet och struktur. Det 

kan även skapa en förståelse för varför en del gäng består trots straffrättsliga åtgärder 

(Hagedorn, 2008 s.7–10; Rostami, 2013 s.5–6). Studier av gäng kan också ge 

samhällsorganisationer såsom Polismyndigheten, Socialtjänsten, Kriminalvården och politiker 

en möjlighet att bättre förstå gängens uppkomst samt underlätta valet av strategi för att 

förebygga och motverka gängens uppkomst och varaktighet (Rostami, 2013 s.5–6). Kunskap 

om gäng kan därför anses vara ett samhälleligt verktyg för att förändra strukturer såsom social 



 21 

skiktning och segregation. För att förebygga gängens uppkomst måste således en förklaring ges 

till varför gäng uppstår och består (Ibid.). 

 

Att det inte finns en gemensam definition av organiserad brottslighet medför att beslut och 

åtgärder som rättsväsendet fattar riskerar att bli missvisande, verkningslösa och/eller 

kontraproduktiva (Rostami, 2013 s.32–33). Rostami (2013 s.52–53) menar att det är många 

som anser att det bör införas en särskild lagstiftning för personer i kriminella gäng. Denna 

önskade lagstiftning influeras dels av australiensisk lagstiftning, där det är straffbart att vara 

medlem i kriminella gäng, och dels av amerikansk lagstiftning där en straffskärpning ska ske 

vid påföljdsbrott för medlemmar i kriminella gäng (Ibid.). Rostami (2013 s.52–53) menar dock 

att det är väl underbyggt att straffskärpning inte har någon positiv verkan för gängmedlemmar, 

eftersom detta snarare leder till en övertolkning av rättsutövande myndigheter gällande vilka 

grupper som ska stämplas som gäng (Ibid.). Hagedorn (2008, s.xxx–xxxii), tar likt Rostami 

(2013 s.52–53), upp att det vanligaste samhälleliga svaret på gängkriminalitet är repressiva 

medel. Detta medför att samhället börjar separera gott från ont, vilket gör det svårare att förstå 

individerna i gäng och orsakerna till varför de gått med och stannat kvar i gänget. Gäng 

uppkommer ofta som en konsekvens av denna uppdelning av människor, eftersom det skapar 

ett utanförskap (Hagedorn, 2008 s.xxx–xxxii). 

 

När gäng funnits i flera år och spridit sig utanför sina ursprungliga områden menar Hagedorn 

att de är institutionaliserade (Hagedorn, 2008 s.7–10). Institutionaliseringen innebär att gänget 

kan överleva och har blivit en kultur snarare än en organisation som strävar mot ett rationellt 

mål, vilket gör det omöjligt för polisen och staten att kunna splittra dessa gäng (Ibid.). När gäng 

institutionaliseras börjar de använda sig av speciella koder, symboler eller ritualer som skiljer 

dem från andra gäng. Det skapas då en formell eller informell struktur i form av regler, normer 

och/eller roller som ska följas inom gänget (Ibid.). Karaktäriserbart för gäng som är 

institutionaliserade är bland annat att de har ersättbara och multipla roller för medlemmarna, 

kan anpassa sig till miljöbyten samt uppfyller behov i området de är verksamma i. 

Institutionaliseringen kan utgöra en förklaring till varför en del gäng består, trots ledarbyte eller 

att polisen är dem på spåren (Ibid.).  
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5.2 Hegemonisk maskulinitet och kriminalitet  

Konceptet hegemonisk maskulinitet har haft stor påverkan på forskning om män och 

maskuliniteter i Sverige. Intresset för detta genusperspektiv kan delvis förstås i viljan att 

undersöka och synliggöra maktrelationer och dominans mellan män (Hearn, Nordberg, 

Andersson, Balkmar, Gottzén, Klinth, Pringle & Sandberg, 2012). Hegemonisk maskulinitet 

har emellertid sällan använts som analytiskt ramverk i forskningen, där mäns handlingar och 

dominans istället refereras till begreppet manlighet (Ibid.). Dwyer (2014) menar å ena sidan att 

hegemonisk maskulinitet är ett paraplybegrepp som inte visar den stora variationen av 

dominanta maskuliniteter, och inte heller komplexiteten mellan dem. Å andra sidan menar han 

att styrkan i att tillämpa hegemonisk maskulinitet som ett teoretiskt verktyg ligger i dess 

förmåga att förklara olika maskuliniteters skikt på en strukturell nivå (Ibid.).  

 

Internationella studier har genomförts där hegemonisk maskulinitet använts som teoretiskt 

verktyg för att förstå delar av studiernas resultat. Luyt och Foster (2001) har undersökt 

relationen mellan gängprocesser och olika former av maskulina uttryck bland ungdomar i 

Kapstaden. Även Mayeda och Pasko (2012) har studerat ungdomar från marginaliserade 

bakgrunder från Stillahavsöar med asiatisk-amerikansk bakgrund, med huvudfokus på hur 

personerna lär sig våld och senare utövar det. I den senare studien har författarna applicerat 

konceptet hegemonisk maskulinitet för att illustrera hur våld antingen kan vara till fördel, eller 

skada ungdomarna i deras lokala kontext (Ibid.). Att delta i gängaktiviteter spelar ofta en central 

roll i livet för män med lite makt, eftersom detta ger dem en möjlighet att kollektivt uppvisa 

manliga attribut som annars inte varit möjliga att inneha. Genom detta kan de även förstärka 

sin manliga status i relation till hegemoniska föreställningar om manlighet (Luyt & Foster, 

2001; Mayeda & Pasko, 2012). Även i Dwyers (2014) studie var föreställningen av maskulina 

ideal och hur de uppfattade sin manlighet en gemensam nämnare för samtliga deltagare. 

Deltagarnas upplevda manlighet stämmer överens med viljan att uppnå hegemonisk 

maskulinitet, eftersom de mätte sig med maskulina ideal i deras sociala kontext. Kriminella 

aktiviteter gav studiens deltagare möjlighet att utöka sin makt och status, men de blev 

framförallt sedda av andra som individer med hegemoniskt maskulina egenskaper (Ibid.). 

Mycket av den kriminella aktivitet deltagarna hade utfört gjorde de för att upprätthålla sin 

manliga status i den sociala kontexten (Dwyer, 2014; Luyt & Foster, 2001; Mayeda & Pasko, 

2012).  
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Ett misslyckande av något slag leder till att män känner sig exkluderade från den kategori av 

män de identifierar sig med. Som ett led i detta menar Dwyer (2014) att män som misslyckas 

gör det ensamma och exkluderas därmed från sin tidigare sociala kontext. Manligheten är 

därmed en bidragande faktor till att mäns välmående kan ta skada eftersom avsaknaden av detta 

skapar en emotionell och psykologisk isolering (Ibid.).  

 

5.3 Avhopp från kriminella gäng 

I tidigare forskning om kriminella gäng har studier generellt sett fokuserat på själva 

engagemanget eller rekryteringen till gängen och inte specifikt på avhopp, även om studier på 

detta område är på framfart (Berger, Abu-Raiya, Heineberg & Zimbardo, 2016; Decker, Pyrooz 

& Moule, 2014; Pyrooz & Decker, 2011; Pyrooz, Decker & Webb, 2014; Sharkey, Stifel & 

Mayworm, 2015). Ett gemensamt fokus i tidigare forskning om avhopp från kriminella gäng 

riktas mot individens motivation och de band till gänget som eventuellt finns kvar efter att 

individen har lämnat gänget (Ibid.). Två av studierna tar även upp förslag på vad staten och 

rättsväsendet kan göra för att underlätta för den som vill lämna ett kriminellt gäng (Gormally, 

2015; Sharkey et al., 2015). Tyngdpunkten i detta ligger i att staten måste vara förstående och 

ett hjälpande stöd för de som vill lämna gänget, samt att främja samarbete mellan skola, familj 

och rättsväsende i denna hjälp (Ibid.).  

 

Pyrooz och Decker (2011) har studerat avhopp i förhållande till gängmedlemskap, där avhopp 

beskrivs med komponenterna motivation, metod och band. Motivationskomponenten består av 

det subjektiva resonemanget bakom varför gängmedlemmar bestämmer sig för att lämna sitt 

gäng. Motivationen kan därmed ses som en nyckelfaktor till varför gängmedlemmar slutar 

identifiera sig med det sociala nätverk som tidigare varit integrerat i deras liv. 

Metodkomponenten innefattar den metod som tidigare gängmedlemmar använt sig av vid 

avhopp (Ibid.). Att lämna gäng är enligt författarna inte en enpartsprocess, eftersom gänget ofta 

inkluderar sig i processen och påverkar avhoppet. Att lämna ett gäng kan trigga motstånd bland 

gängmedlemmarna, som i sin tur kan leda till fientliga och komplicerade uppbrott från gänget. 

Bandkomponenten hänvisar till de kvarvarande anknytningarna som består efter att personen 

har avidentifierat sig från gänget de lämnat. Dessa band kan utgöra en förklaring till de 

eventuella resterande kopplingarna som finns till gänget (Ibid.). 

 

Pyrooz och Decker (2011) identifierade även vissa push- och pullfaktorer som påverkar 

motiven för avhopp från kriminella gäng. Pullfaktorerna innefattar exempelvis att personer 
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lämnar med anledning av familj eller anställning, medan pushfaktorerna innefattar interna 

förändringar som kommer mellan individen och gänget, såsom att personen tröttnat på 

gängvåldet. Två tredjedelar av de före detta gängmedlemmar som studien behandlar lämnade 

gänget på grund av pushfaktorer, medan den sista tredjedelen lämnade på grund av pullfaktorer 

(Ibid.). Ytterligare en artikel som fann resultat för push- och pullfaktorer vid avhopp från 

kriminella gäng är en studie om före detta gängmedlemmar i Los Angeles (Berger et al., 2016). 

Resultaten visade att pushfaktorer är mer dominanta än pullfaktorer, och att kärnmedlemmar 

av manligt kön tenderade att lämna gäng på grund av pushfaktorer, medan kvinnliga 

gängmedlemmar istället lämnade på grund av pullfaktorer (Ibid.). Nämnvärt i denna studie är 

även att det endast var kärnmedlemmar av manligt kön som uttryckte deras förlust av status och 

lojalitet efter avhopp från gänget (Ibid.). 

 

De band som finns kvar till gänget efter avhopp problematiseras i flertalet av publikationer på 

området (Berger et al., 2016; Decker et al., 2014; Pyrooz & Decker, 2011; Sharkey et al., 2015). 

Kärnmedlemmar i gängen hade generellt sett svårare att lämna gänget och klippa banden än de 

perifera medlemmarna eftersom gängen är mer beroende av kärnmedlemmarna. Banden till 

gängen kan vara så starka att personer som varit medlemmar i gängen fortfarande engagerar sig 

i gänget utan att delta i själva brottsligheten (Decker et al., 2014; Pyrooz & Decker, 2011). 

 

5.4 Forskningsläget 

Dwyer (2014) tar upp att hegemonisk maskulinitet som teoretiskt ramverk kan användas för att 

förklara strukturer och relationer mellan olika maskuliniteter, även om denna teori sällan 

använts som analytiskt verktyg. Studier om avhopp från kriminella gäng har ännu inte berörts 

speciellt mycket i forskning, där rekrytering till och engagemang i gänget istället varit det som 

legat i fokus (Berger et al., 2016; Decker et al., 2014; Gormally, 2015; Pyrooz & Decker, 2011; 

Pyrooz et al., 2014; Sharkey et al., 2015). Rättssociologiska studier som kopplar samman 

rättsliga aspekter med gängkriminalitet och avhopp från gäng utifrån teorin om maskulin 

hegemoni har ännu inte gjorts oss veterligen. 
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6. Metod  

I detta kapitel redogör vi för de metoder som använts vid insamling av studiens data. Uppsatsen 

är uppbyggd av primärkällor i form av intervjuer, och sekundärkällor bestående av litteratur, 

vetenskapliga artiklar, webbsidor, rapporter samt författningar och förarbeten. Syftet med att 

använda både primär- och sekundärkällor var att uppnå hög reliabilitet i datainsamlingen, 

eftersom sekundärkällorna kontrollerar och bekräftar primärkällorna, och vice versa 

(Denscombe, 2009 s.266). Primärkällorna presenteras i uppsatsens resultatdel, medan 

sekundärkällorna redogörs för i uppsatsens andra och femte kapitel. Den kvalitativa 

dataanalysen har utgått från metoden “grundad teori” som förklaras närmare i avsnitt 6.1. 

 

6.1 Grundad teori  

Vi har använt oss av kvalitativ dataanalys där metoden inspirerats av grundad teori. För vår 

studie innebar användandet av grundad teori att vi tog avstamp i Connells teori om maskulin 

hegemoni och formulerade med hjälp av denna teori syfte och frågeställningar. Valet att utgå 

från grundad teori gjordes utifrån vårt intresse att undersöka hur deltagare i en specifik social 

miljö har uppfattat händelser och strukturer (Denscombe, 2009 s.125, 130). Vi har haft som mål 

att intervjuerna ska vara den fundamentala delen av studien, vilket gjorde grundad teori till ett 

lämpligt metodval. Detta eftersom vi ämnade att undersöka gängmedlemmars föreställningar 

om manlighet, där grundad teori kan erbjuda en stabil och logisk grund för att studera dessa 

specifika uppfattningar (Denscombe, 2009 s.125–126). 

 

Vi samlade in studiens data selektivt, vilket innebar att vi valde ut en kärnkategori i form av det 

teoretiska ramverket som utgjort studiens centrala fokus (Bryman, 2008 s.513–519). Under 

arbetsprocessen jämförde och studerade vi kontinuerligt vår insamlade data utifrån teorin om 

maskulin hegemoni med syfte att utveckla den teoretiska bearbetningen av vår data.  

 

6.2 Primärkällor –  urval och tillvägagångssätt 

Studies primärkällor bestod av intervjuer med personer som har erfarenhet av kriminella gäng. 

För att kunna besvara våra frågeställningar användes ett målinriktat bekvämlighetsurval för att 

komma i kontakt med personer som tillhört och lämnat kriminella gäng (Bryman, 2008 s.433–

435). Vi valde därför att ta kontakt med KRIS. Urvalet gjordes för att få en ökad förståelse för 

hur föreställningar om manlighet tar sig uttryck i kriminella gäng och hur dessa relaterar till 

avhopp och rättsliga åtgärders effektivitet.  
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Vi tog kontakt med KRIS i Malmö och Halmstad via e-mail6, med en förfrågan om att ställa 

upp på intervjuer. De var positivt inställda till att hjälpa oss och vi kontaktade dem därefter via 

telefon för att bestämma tid och datum för intervjuerna. Vi fick möjlighet att intervjua två 

personer från KRIS i Malmö och tre personer från KRIS i Halmstad. Fler KRIS-verksamheter 

kontaktades därefter via telefon för ytterligare intervjuer, vilket resulterade i telefonintervjuer 

med en person från KRIS i Norrköping och en från KRIS i Göteborg. Samtliga intervjupersoner 

är män och alla utom en har tillhört kriminella gäng. Den sjunde intervjupersonen (IP 7) har 

inte personligen varit medlem i ett kriminellt gäng, men har erfarenhet av gäng och deras 

uppbyggnad. När KRIS kontaktades förklarade vi uppsatsämnet vagt, med målet att undvika att 

intervjupersonerna uppmärksammade och påverkades av att vi studerade manlighet inom 

kriminella gäng. 

 

Vi valde att genomföra personliga, semistrukturerade intervjuer för att intervjupersonerna 

skulle få möjlighet att utforma sina svar på ett friare sätt, med målet att fånga upp 

intervjupersonens egna perspektiv och förklaringar (Bryman, 2008 s.415; Ryen, 2004 s.44–45). 

Personliga intervjuer är en kvalitativ intervjuform som leder till att samtalet blir lättare att 

kontrollera eftersom det endast är en deltagare i taget som intervjuas (Denscombe, 2009 s.235). 

Denna intervjuform ger även en djupare förståelse för sociala fenomen, vilket var målet med 

vår studie (Ryen, 2004 s.24–26). En fördel med att ha intervjuat flera personer är att det gett 

oss en möjlighet att kunna identifiera framträdande teman i informationen de delgett. Genom 

att göra detta kunde vi med större säkerhet förlita oss på att informationen från de enskilda 

intervjuerna är tillförlitlig (Denscombe, 2009 s.267).  

 

Vi utformade en intervjuguide7 där teman och frågeställningar formulerades på ett sätt som 

främjade fritt tänkande eftersom vi var intresserade av intervjupersonernas subjektiva 

uppfattning av manlighet i gäng och avhopp från gäng. Vi började med att anteckna plats, 

datum, tid samt karaktärsdrag eller namn på personerna, eftersom det är av stor betydelse att ha 

ordning när flera intervjuer genomförs (Ryen, 2004 s.48). För att möjliggöra transkribering8 

                                                           
6 Mailet till KRIS återfinns i Bilaga 1. 

7 Intervjuguiden återfinns i Bilaga 2. 

8 Samtliga intervjuer har transkriberats och finns tillgängliga för examinator. Ljudupptagningarna kommer att 

raderas efter examination. 
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och korrekt återgivande av informationen som framkom i intervjuerna spelades de in efter 

godkännande av intervjupersonerna (Bryman, 2008 s.420–421; Ryen, 2004 s.56–57). 

Intervjuerna inleddes med en fråga om intervjupersonernas kriminella bakgrund. Denna fråga 

valdes för att ge intervjupersonerna möjlighet att inleda intervjuerna med att berätta om ett 

bekant område, samtidigt som den var lämplig för att få den bakgrundsinformation om 

intervjupersonerna som behövdes för att kunna ställa meningsfulla följdfrågor (Denscombe, 

2009 s.256). Efter intervjuerna tackade vi intervjupersonerna och betonade värdet i att de ställt 

upp. 

 

6.2.1 Forskningsetiska överväganden  

Vid utförandet av intervjuerna utgick vi från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav på forskning, 

vilka innefattar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). Intervjupersonerna fick information om deras roll i 

studien och villkoren för deras deltagande, det vill säga frivilligt deltagande och möjlighet att 

när som helst avbryta sin medverkan. Samtliga intervjupersoner deltog med samtycke. Namn 

och personuppgifter på deltagarna förvaras enligt konfidentialitetskravet på ett sätt så att dessa 

personer inte kan identifieras av utomstående. Intervjupersonerna informerades även om att 

informationen de delgett under intervjuerna endast används i denna studies syfte (Ibid.). 

Samtliga intervjupersoner garanterades anonymitet, och benämns därför i uppsatsen som IP 

(intervjuperson). Vi övervägde att ge intervjupersonerna fingerade namn för att förtydliga 

resultatdelen, men kom fram till att det då skulle vara nödvändigt att presentera dem i ett 

persongalleri för att ge namnen en bakgrund. Vi ansåg att en sådan presentation skulle utgöra 

en risk att personerna kan identifieras, och bestämde därmed att intervjupersonernas trygghet 

och säkerhet går före ett mer förtydligat resultat. Ett persongalleri ansåg vi inte heller var av 

betydelse att ha med eftersom det var den samlade bilden av åsikter som var centralt i studien, 

och inte vem som sagt vad. Att sex intervjupersoner varit medlemmar i kriminella gäng 

medförde även att delar av informationen de delgett under intervjuerna bedömdes vara känslig, 

eftersom majoriteten av gängen intervjupersonerna tillhört fortfarande är verksamma. 

Informationen ska därför inte kunna spåras till de enskilda personerna. 

 

6.3 Sekundärkällor – tillvägagångssätt och material  

Av de sekundärkällor som använts är majoriteten vetenskaplig litteratur och artiklar samt 

kartläggningar och utredningar från Brå och regeringen. Dessa källor har använts till uppsatsens 
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kapitel rörande bakgrund och tidigare forskning på området, för att få en bakgrundsförståelse 

samt överblick över forskningsläget. De ämnen vi förhöll oss till i urvalet av sekundärkällor är 

maskuliniteter och manlighet i kombination med kriminalitet, avhopp från kriminella gäng samt 

organiserad brottslighet i dess helhet.  

 

Vi utförde en systematisk kunskapsöversikt9 för att sammanfatta existerande kunskap inom 

ämnesområdet samt identifiera eventuella kunskapsluckor i forskningsfältet. Detta gjordes 

genom att logiskt ordna innehållet i vetenskapliga artiklar samt kategorisera dess innehåll i olika 

teman (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017 s.213–214). 

Kunskapsöversikten baserades på fyra steg: (1) planering av kunskapsöversikten (2) söka, 

identifiera och organisera studier på området (3) bedöma insamlad data (4) deskriptiv analys 

och tematisk innehållsanalys. Sökningen genomfördes i LUBsearch, och endast artiklar som 

var peer-reviewed inkluderades i uppsatsen (Esaiasson et al., 2017 s.210–211). Av sökningen 

ansågs 16 artiklar vara relevanta, vilka exporterades till referenshanteringsverktyget Refworks 

där vi bedömde artiklarna genom abstract screening och skumläsning. Totalt användes tio av 

dessa artiklar i uppsatsen. I samband med sökningarna efter vetenskapliga artiklar påträffades 

även litteratur i form av Hagedorns bok A world of gangs och Rostamis akademiska avhandling 

Tusen fiender. Dessa ansågs relevanta för tidigare forskning trots att de inte är vetenskapliga 

artiklar, eftersom båda studerar gängkriminalitet och varför gäng uppkommer och består. För 

litteraturen som använts i uppsatsens andra kapitel har en kvalitativ textanalys tillämpats för att 

noggrant granska och ta fram väsentliga delar ur litteraturen (Esaiasson et al, 2017 s.210–211). 

För att hitta ursprungskällor har böckers referenslistor studerats. Genom att göra detta framkom 

att både Connell och Messerschmidt blivit refererade många gånger, vilket är en indikation på 

att de är tillförlitliga.  

 

6.4 Juridisk metod  

Vi har i uppsatsens tredje kapitel gjort en beskrivning av de lagar som är väsentliga i 

rättsväsendets arbete i motverkandet av organiserad brottslighet. För att kunna beskriva lagarna 

har förarbeten och utredningar studerats för att få en förståelse för hur lagtexten ska tolkas, samt 

för att få kännedom om bakgrunden och syftet med att lagen stiftades (Kleineman, 2015 s.21). 

 

                                                           
9 Söksträngar, antal sökträffar samt inkluderings- och exkluderingskriterier återfinns i Bilaga 3. 
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6.5 Metoddiskussion  

Enligt grundad teori ska forskningen påbörjas utan att en kunskapsöversikt genomförs eftersom 

kunskap är avsedd att växa fram genom insamlingen av empiri (Denscombe, 2009 s.131–132). 

Vi ansåg dock att det var nödvändigt att genomföra en kunskapsöversikt för att skapa oss en 

kunskapsgrund innan insamlingen av empiri påbörjades, eftersom uppsatsen är på kandidatnivå. 

Vi har därmed endast använt vissa kärnprocesser från grundad teori i form av den selektiva 

insamlingen av data och idén om att låta teoribaserade idéer växa fram utifrån datainsamlingen 

(Bryman, 2008 s.521–523). Den förförståelse som kunskapsöversikten gav oss fick en del 

följder, bland annat att vi noggrant behövde tänka över hur samtalen skulle föras med 

intervjupersonerna gällande att inte använda för avancerade teoretiska termer och begrepp. 

 

Eftersom kvalitativ metod handlar om att studera sociala miljöer medför detta att validitet och 

reliabilitet måste diskuteras på annat sätt än vid mätbara, kvantitativa metoder. Begreppen 

behöver således anpassas så att de även kan användas i kvalitativ forskning, vilket Bryman 

(2008 s.352–353) menar kan göras genom att lägga mindre vikt vid diskussioner rörande 

mätning. Sett till den externa reliabiliteten, replikerbarhet, är de sociala miljöer som studeras i 

kvalitativ forskning i ständig förändring. Detta medför att det blir svårt att replikera studien 

trots utförliga beskrivningar om tillvägagångssätt (Ibid.). Även den externa validiteten, det vill 

säga generaliserbarheten, blir svårare att uppnå i kvalitativa studier på grund av det begränsade 

urvalet (Ibid.). Vi har dock inte för avsikt att generalisera resultatet, utan ämnar istället samla 

olika subjektiva berättelser och utifrån dem skapa en bild av föreställningar om manlighet i 

kriminella gäng. Trots att validitet och reliabilitet är av mindre betydelse att diskutera i 

kvalitativa studier följer nedan en kort diskussion av dessa begrepp i relation till vår studie. 

Detta eftersom validitet och reliabilitet ändå är indikatorer på kvaliteten i en undersökning 

(Bryman, 2008 s.521–523). 

 

6.5.1 Metoddiskussion avseende primärkällor  

Det finns en svårighet att kontrollera intervjuns innehåll när det gäller frågor som är relaterade 

till intervjupersonens uppfattningar, känslor och erfarenheter, vilket medför att det blir svårt att 

verifiera det som berättas (Denscombe, 2009 s.265). Eftersom målet med intervjuerna var att ta 

del av intervjupersonernas subjektiva tankar och erfarenheter var det emellertid inte centralt för 

oss att deras berättelser är helt sanningsenliga. Vi anser även att intervjupersonerna har 

tillräcklig kunskap inom ämnet eftersom samtliga har erfarenhet av kriminella gäng, vilket gör 
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att vi kan bedöma deras berättelser som tillförlitliga. Tack vare det faktum att personliga 

intervjuer genomförts ökar validiteten, eftersom de liknande berättelserna som framkom i de 

olika intervjuerna har varit oberoende av varandra. Semistrukturerade intervjuer ger även en 

möjlighet att kontrollera informationen löpande via direktkontakt under intervjun (Denscombe, 

2009 s.268). 

 

En risk som kan uppstå i samband med semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonerna 

börjar tala om något annat än vad som är av relevans för ämnet, vilket således riskerar att 

påverka validiteten i informationen från intervjuerna (Denscombe, 2009 s.268). De flesta av 

intervjupersonerna höll sig dock till ämnet, bortsett från några mindre utsvävningar under en av 

intervjuerna. Det finns även en risk för intervjuareffekt, vilket innebär att vi som intervjuare 

riskerar att påverka intervjupersonerna genom att exempelvis ställa ledande frågor. Ledande 

frågor har i största möjliga mån kunnat undvikas eftersom frågorna utformades redan vid 

planeringen av intervjuerna. Trots detta har ett fåtal ledande följdfrågor ställts under 

intervjuerna, eftersom semistrukturerade intervjuer lämnar utrymme för spontana frågor i 

stunden (Denscombe, 2009 s.269, 234–235). 

 

6.5.2 Metoddiskussion avseende sekundärkällor 

En fördel med att använda sekundärdata är dess lättillgängliga och tidsbesparande karaktär, 

vilket underlättar datainsamlingen (Bryman, 2008 s.300–304). Utredningarna och rapporterna 

som har använts i uppsatsen är publikationer från myndigheter, vilket medför att de med 

säkerhet kan sägas vara objektiva och faktabaserade. Skribenterna är även sakkunniga och 

tenderar således att vara trovärdiga (Denscombe, 2009 s.295–296). Detsamma gäller för de 

vetenskapliga artiklarna, eftersom vi endast valde att ta med de som varit peer-reviewed. Detta 

medförde att såväl reliabiliteten som validiteten i samtliga av dessa källor ansågs hög 

(Denscombe, 2009 s.301–302). 

 

Av de internetkällor som använts i uppsatsen är två av dem artiklar från Sydsvenska dagbladet 

och TV4Nyheter. Det tillkommer risker med att använda denna typ av källor eftersom den 

information som publiceras i nyhetsartiklar kan vara politiskt vinklad och ha som mål att sälja 

lösnummer. Detta kan således sänka reliabiliteten, eftersom informationen inte kan bedömas 

vara helt tillförlitlig (Denscombe, 2009 s.301–302). För att reducera denna risk har dessa källor 

endast använts för att tillföra aktuell information om den rådande situationen i Malmö. 
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7. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av studiens empiri utifrån fyra teman som framträtt i 

intervjuerna: gängens uppbyggnad, föreställningar om manlighet i kriminella gäng, avhopp från 

kriminella gäng och motverkande av kriminella gäng. Av de sju personer som intervjuades har 

sex varit medlemmar i kriminella gäng. IP 7 arbetar på en av KRIS föreningar och har både 

utsatts för och varit i nära kontakt med gängkriminella, men har inte personligen varit 

involverad i ett gäng. IP 1–4 har varit kärnmedlemmar med höga positioner i sina gäng. Även 

IP 5 beskriver sig som högt uppsatt i gänget han tillhört, men säger inte uttryckligen att han 

varit kärnmedlem. IP 6 har haft en betydligt lägre position än resterande intervjupersoner.   

 

7.1 Gängens uppbyggnad  

Majoriteten av intervjupersonerna har varit medlemmar i mc-gäng, där fem av de sex hade höga 

positioner inom sina gäng. Samtliga intervjupersoner beskriver gängen som hierarkiska och 

välorganiserade med en eller flera bestämda ledare. Gängen som intervjupersonerna tillhört 

hade alla upptryckta symboler och loggor, som medlemmarna visar upp för att markera sin 

tillhörighet (IP 1, 2, 4, 6 & 7). Den intervjuperson som hade en lägre position i sitt gäng 

beskriver uppbyggnaden på följande sätt: “(...) det finns bara en person i ett gäng som har nåt 

att säga till om… å det är presidenten, alla under honom… ska bara precis göra vad dom blir 

tillsagda gör dom inte det, visar inte dom sin lojalitet å då ska dom få” (IP 6, s.2). Senare i 

intervjun berättar han vidare att “(...) det är inte dom högsta hönsen som gör dom tyngsta 

grejerna… dom har ju redan jobbat sig upp ju, deras tur å vila” (IP 6, s.11). Högre uppsatta 

gängmedlemmar följde dock ofta med och stod bakom honom när han skulle utföra kriminella 

aktiviteter, av den anledning att det inte är många som blir rädda för de medlemmar som 

befinner sig längre ner i hierarkin. Själv hade IP 6 i princip ingenting att säga till om i gänget, 

och berättar att det krävdes fler märken på västen än vad han hade för att kunna bestämma i 

gänget: “Ja om du inte har rätt patchar på västen sååe får du inte säga nej (...) finns bara en som 

bestämmer i var gäng å är du inte han så stick från gänget å är du han så var kvar å lev i en 

GTA10-psykos” (IP 6, s.7). Enligt honom är gängkriminaliteten således endast lönsamt om du 

har en ledande roll i gänget. Vidare berättar IP 6 att hans telefon skulle vara igång dygnet runt 

och när den ringde skulle han svara. Gänget hotade honom, slog honom, krävde honom på 

pengar och tjänster, samt gav honom droger för att få honom att göra saker åt dem. En gång 

                                                           
10 Författarnas anmärkning: Grand Theft Auto (GTA) är ett actionspel om det moderna gangsterlivet.  
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gick det även så långt att de skenavrättade honom för att pröva hans lojalitet till gänget. I 

kontrast till IP 6:s upplevelser av gängstrukturen berättar en annan intervjuperson om sin egen 

makt i gänget och att han använde denna makt för att styra över andra:  

 

(…) det kändes nice alltså jag hade bra makt. Jag kunde säga till folk att göra saker 

hela tiden. Jag slapp göra det själv. Men det var… det var sån man blev kaxig med, 

med tiden liksom. Man kände att ingen var större än dig, och du ville ha mer makt 

och du ville ta över människor mer och mer å… vart du än gick så var folk du vet 

dom var skit i mina ögon (IP 4, s.1).  

 

Ytterligare två av intervjupersonerna tar upp att de, i samband med sin höga position i gänget, 

kom på att de kunde få andra att göra saker åt dem istället för att göra det själv. Båda beskriver 

att denna insikt medförde att de kände sig ännu mer maktfulla och respekterade av såväl 

medlemmar i gänget som av utomstående (IP 1 & 5). En annan intervjuperson som pratar om 

respekt från utomstående är IP 2, som menar att polisen tar det extra lugnt med medlemmar 

från hans före detta gäng, på grund av gängets etablerade status i samhället: “Ja men 

*gängnamn* sätter ju skräck i en, så asså så är det ju” (IP 2, s.3).  

 

Av alla intervjupersoner framgår det tydligt att det bara är män som är aktiva medlemmar i 

gäng. Samtliga intervjupersoner tar upp att kvinnor endast var med i periferin, där majoriteten 

av kvinnorna var gängmedlemmarnas fruar eller flickvänner. De var aldrig direkt involverade i 

själva brottsligheten, men fanns hela tiden runt omkring och förstod vad som försiggick. I mc-

gängen är kvinnornas uppgifter bland annat att ställa fram mat och öl, att städa och se snygga 

ut, enligt IP 3 och 6. Kvinnorna framställs av samtliga intervjupersoner på ett objektifierande 

sätt när deras involvering i gänget beskrivs, där en person uttrycker sig på följande sätt: “(...) 

asså vi har ju alltid haft tjejer runtomkring men dom har ju bara vart som pokaler liksom. Eller 

som (...) verktyg liksom” (IP 3, s.6). Samma person tar upp att dessa tjejer blev utnyttjade för 

att de såg bra ut, men att de även stod bakom mycket intriger mellan gängmedlemmar. En annan 

intervjuperson säger bestämt att mc-världen inte ser kvinnor och män som jämlika: “de får va 

på plats, men de får inte bestämma nånting, de har (...) ingen rösträtt eller nåt” (IP 4, s.2). En 

tredje intervjuperson ställer kvinnornas ställning i relation till de nya medlemmarnas ställning, 

och menar att de nyaste medlemmarna städar undan efter festerna om inte kvinnorna gör det. 

De får inte säga nej, och det vågar de inte heller göra (IP 6).  
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Majoriteten av intervjupersonerna menar att gängens uppbyggnad ser annorlunda ut idag 

jämfört med hur den såg ut förut, samt att det finns en påtaglig skillnad mellan de strukturerade 

mc-gängen och de mer löst sammansatta förortsgängen (IP 1–4, 6 & 7). När gängkriminalitetens 

förändring kommer på tal beskriver intervjupersonerna förortsgängen som farligare än mc-

gängen, där de menar att förortsgängen har kortare stubin och mer droger inblandat. Detta 

menar de är en kombination som riskerar att snabbt eskalera i skottlossningar (IP 1, 2 & 7). En 

intervjuperson förklarar det på följande sätt: “Jag känner folk nu som en polare hans bror blev 

skjuten för en jacka skull liksom, 800 spänn jag menar hallå ja man får ju stila till sig lite liksom 

(...)” (IP 2, s.3). IP 7 tar också upp denna förändring av gängkriminaliteten, där han menar att 

förortsgängen inte utmärker sig lika tydligt i den kriminella världen eftersom de inte bär 

symboler eller västar. De har en förmåga att kunna samla många personer på kort tid, samt 

använder unga människor som inte är straffbara för att utföra kriminella handlingar. Det finns 

enligt tre intervjupersoner inget som heter brödraskap längre. Det fanns förr, men idag skjuter 

alla alla, menar dessa personer (IP 3, 4 & 7). 

 

7.2 Föreställningar om manlighet i kriminella gäng  

Gängkriminaliteten startade tidigt för samtliga intervjupersoner som tillhört kriminella gäng. 

Faktorer som grupptryck, utanförskap och avsaknad av en fadersgestalt nämns som orsaker till 

att intervjupersonerna anslöt sig till gäng (IP 1–6). En del ville inte utföra de kriminella 

aktiviteterna utan det var snarare något de tvingades göra för att få vara en del av gängets 

gemenskap (IP 2, 5 & 6). IP 3 och 4 nämner att det i deras uppväxtområden setts som glamoröst 

att vara kriminell, vilket var det som bidrog till att dessa personer anslöt sig till gängen. De såg 

upp till gängledarna som åkte runt i fina bilar och hade dyra smycken och klockor, vilket fick 

en intervjuperson att reagera på följande sätt: “jag såg det på film, jag såg det på serier, jag såg 

det aah… överallt. Tillslut kände jag att fan jag vill också tillhöra nåt gäng jag vill också va nån 

speciell person som alla minns och vet vem jag e” (IP 4, s.3). Han fortsätter med att beskriva 

två alternativa vägar till att ansluta sig till gäng, där den första är att gänget ger mer kärlek och 

ställer upp mer än vad den egna familjen någonsin gjort, och den andra är att det i kompisgänget 

pratas om att det är “coolt” med gäng. En annan intervjuperson tar också upp att gäng 

glamouriseras, men avfärdar gängkonceptet i samma mening: “(...) man vill ha en guldklocka, 

feta halsband åå att man vill vara biffig (...) vem fan vill inte va en av hundra motorcyklar på 
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en hel rad å känna den kraften… så jag fattar lockelserna å allt det där men det är bullshit 

alltihop” (IP 6, s.3). 

 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att det finns en stark machokultur inom gängen, och att ett 

snabbt anammande av denna kultur underlättar möjligheten att skapa sig ett namn och få status 

(IP 1–7). En intervjuperson tar upp att han trivdes med att anamma den syn på manlighet som 

gänget har, samt att detta ingav en känsla av att vara respekterad och maktfull: “(...) det är klart 

man kanske blir lite macho liksom. Det… det är ju heh, jag ska inte hymla så det är en skön 

känsla (...) att polisen respekterar dig helt annorlunda” (IP 2, s.3). I samband med detta berättar 

han vidare: “Jag förstår att ungdomar (...) går med i gäng ju, det förstår jag ju” (IP 2, s.3) och 

menar att ungdomar strävar efter att uppnå en känsla av makt och respekt. En annan 

intervjuperson beskriver att känslan av att känna sig manlig har hängt med från hans anslutning 

till hans avhopp från gänget:  

 

Asså innan jag började i gänget så kände jag mig manlig. Och när jag gick med i 

gänget så kände jag mig extremt manlig. Men när jag hoppade av kändes det som att 

börja om från ruta ett igen. Som att du började om som… barn (...) det är jobbigt 

asså. Det känns som att du måste bygga upp allt från början (IP 4, s.4).  

 

Dessa föreställningar om vad som anses manligt i gängen verkar ha präglat gängmedlemmarnas 

världsbild till den grad att alla kände ett behov av att visa upp sig och hävda sig, de skulle hela 

tiden vara bättre än alla andra (IP 1–6). En intervjuperson berättar att: “Vi tyckte vi var mer 

kompletta, det var mer stake i oss (...) så såg vår världsbild ut… vi var dom coola killarna (...) 

inte bara stan behövde oss, till och med staten behövde oss (…) vem ska kriga om det blir 

nånting, den inställningen hade vi” (IP 1, s.6). Manligheten kunde även användas när 

intervjupersonerna ville sätta skräck i människor. IP 1 likställer denna manlighet vid en skugga 

som han menar kan användas överallt när andra vet vem du är, vilket i sin tur genererar makt. 

En annan intervjuperson likställer känslan av att tillhöra ett kriminellt gäng med en slags styrka: 

“(...) man känner sig stark… som kriminell. Man känner sig riktigt stark asså. Känns som att 

ingen kunde knäcka dig” (IP 4, s.9). IP 6 menar att känslan av att tillhöra ett gäng gjorde att han 

i början trodde att han var tuff och att andra var rädda för honom, men att han sedan kom till 

insikt med att de bara rädda för de stora männen som stod och backade upp honom. 
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Majoriteten av intervjupersonerna menar att involvering i kriminella gäng leder till en 

snedvriden bild av sig själv, vem man är och vad man klarar av (IP 1, 3, 4 & 6). En av 

intervjupersonerna beskriver detta som att “Det är lätt å dra på sig en identitet å mask å låtsas å 

va nånting men… i grund å botten så är dom ganska fega… det finns typ inga som vågar göra 

nånting själva… idag är man alltid många… eller så har man vapen” (IP 6, s.6). Denna person 

har enligt honom själv i grund och botten alltid varit en bra människa, men har i gänget utgett 

sig för att vara någon han inte är och således bedragit sig själv (IP 6). Många av 

intervjupersonerna pratar om att de fick tränga undan sina moraliska värderingar för att kunna 

göra det som krävdes för att framstå som en bra gängmedlem (IP 1, 3, 4 & 6). IP 3 tar i samband 

med detta upp att han valde bort sin familj när han satt på anstalt, och därmed valde att 

distansera sig från det som var sårbart för honom. Efter denna distansering släppte han alla 

tyglar, och valde aktivt kriminaliteten och drogerna framför sin familj. IP 4 och 6 pratar istället 

om en slags manipulation från gängets sida, vilket tar sig uttryck i en hjärntvätt som är svår att 

återställa. Ett exempel på detta är en av intervjupersonerna, som trots sitt nordafrikanska 

ursprung påverkades av gängets rasistiska åsikter till den grad att han själv anammade dem: 

“(...) jag blev bara såhär fett hatiskt mot alla negrer. (...) jag kolla på dom och jag ba jaa smuts, 

du vet. Jag vet inte, man… får en annan bild. Den vände sig riktigt hårt i huvet och det… det 

går inte att vända den tillbaka känns det som” (IP 4, s.8). Detta visar att hans gäng var så pass 

skickligt på att manipulera att de kunde få honom att omedvetet gå emot både sitt ursprung och 

sina värderingar. 

 

7.3 Avhopp från kriminella gäng  

Samtliga intervjupersoner som varit medlemmar i kriminella gäng har i dagsläget lämnat 

gängen de tillhört (IP 1–6). IP 1, 2, 4 och 5 lämnade sina gäng utan större påtryckningar från 

gängets sida, medan IP 3 och 6 hade svårare att lämna gängen de tillhört. Anledningarna till att 

intervjupersonerna lämnade gängen varierar mellan att de inte längre orkade leva med den höga 

stressnivån som gängkriminaliteten bidrar till, att de hade påtryckningar från nära anhöriga eller 

att de insett att förlusterna av deras kriminella liv var större än vinsterna. IP 3, 4, 5 och 6 fick 

hjälp av myndigheter och KRIS för att lämna gängen, medan IP 1 och 2 lämnade utan stöd 

utifrån. IP 2, 4 och 5 har fortfarande kontakter kvar till sina tidigare gäng, dock i olika 

utsträckning. IP 2 menar att han har kvar kontakterna av den anledning att några av 

gängmedlemmarna blivit goda vänner till honom, medan IP 4 och 5 har kvar kontakterna för 

att de kan vara bra att ha om de skulle behövas i framtiden.  
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Flera av intervjupersonerna berättar att avhopp sker i antingen good eller bad standing, där 

skillnaden ligger i om gänget accepterar avhoppet eller inte: “(...) då ska du vara glad om du 

har hoppat av i good standing… det finns nåt som heter bad standing också å då har du dratt 

utan lov å då är du jagad i hela världen ditt namn är utsatt på hemsidor som jag inte nämner 

här” (IP 6, s.3–4). Hälften av intervjupersonerna säger uttryckligen att de har lämnat sina gäng 

i good standing. Samtliga av dessa hade höga positioner inom gänget de var involverade i, men 

poängterade även att positionen inom gänget inte är avgörande för hur avhoppet ser ut, och att 

om du vill lämna så är det bara att göra det (IP 1, 2, & 4). En av dessa motiverade det på följande 

sätt: “(...) du vet varför ska vi behålla någon som inte vill vara där du vet, man behåller ju ingen 

som inte vill vara där liksom” (IP 2, s.6). IP 3 och 6 hade emellertid mycket problem när de 

skulle lämna gänget, där en av dessa ger en helt motsatt bild av huruvida positionen i gänget 

påverkar (IP 6). Han menar att de som är längre ner i hierarkin ofta har svårare att lämna. Han 

hade själv ingen hög position i gänget och när han ville lämna första gången skedde det i bad 

standing, vilket medförde att han hotades och förföljdes av gänget: “(...) asså jag sa till dom 

såhär att jag vill inte längre nu sånt här… å då säger dom bara att du är min (...) satt jag i en 

buss eller nåt sånt så kunde det sitta nån bak mig du vet å bara viska i örat din tid är snart 

kommen din jävel” (IP 6, s.1–2). Han berättar att det värsta med förföljelsen och hoten var 

psykandet från gängets sida, vilket han beskriver på följande sätt: “fine om dom säger till mig 

att nu kommer vi å tar dig… okej… men när dom bara säger vi ses… när, då går jag å tänker 

när, var, hur hela tiden varje dag, varje sekund, varje minut tänker man det… å de, de fan det 

tar sönder en såna grejer” (IP 6, s.12). Tillslut meddelade gänget att han fick lämna, på det 

villkor att han först betalade tillbaka en skuld till dem. Efter att han betalat skulden hämtade 

personer från gänget upp honom och satte honom i en bil: “(...) å dom är tre i bilen, å jag, jag 

får sitta i… det är en fram, två bak å jag ska sitta i mitten… å när jag ska sitta i mitten då vet 

jag vad det är för jag har varit med å kört ut folk själv” (IP 6, s.2). När de stannat på en avlägsen 

plats trycker de en pistol mot hans bakhuvud “(...) å så börjar dom skratta åt mig å säga det vi 

skulle bara kolla hur lojal du är… vi bara skojar med dig, det är lugnt gubben” (IP 6, s.2). Efter 

denna händelse tog han kontakt med Socialtjänsten som hjälpt honom att lämna gänget.  

 

Att lämna i good standing är dock inget kvitto på att avhoppet sker utan problem. IP 4 och 6 

nämner att good standing även kan användas som en hållhake, där gänget utnyttjar att de 

accepterat avhoppet. De försöker få personen att göra gentjänster åt dem, hotar om att skada 

personens familj eller erbjuder personen pengar för att stanna: “Så de… hotar dig men ändå är 
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de såhär vänliga och säger såhär du får mer pengar om du stannar” (IP 4, s.7). En av 

intervjupersonerna som lämnat i good standing medger att han upplevde mildare påtryckningar 

från gänget i samband med avhoppet, såsom gliringar om att han inte pallar trycket längre och 

att han är en föredetting som inte längre har någon stake i sig (IP 1). Majoriteten av 

intervjupersonerna menar att det är vanligt att gänget försöker övertala personerna att stanna 

kvar, trots att de lämnat i good standing (IP 1–4 & 6). Många av intervjupersonerna anser till 

följd av detta att det är viktigt att bryta kontakten helt och klippa alla band till gänget, samt att 

avhoppet måste göras för en själv och inte för någon annan för att det ska fungera (IP 1, 3–6). 

Det är dock inte lätt att helt bryta från sitt kriminella liv, där en intervjuperson tar upp en rädsla 

för att bli mindre värd efter att han lämnat gänget: “Jaa asså jag kände mig… stor… Så jag ville 

inte hoppa av… Jag ville inte bli mindre. Jag ville inte bli mindre värd än någon annan kändes 

det som” (IP 4, s.10). Även på KRIS upplever han att föreningens medlemmar tittar på varandra 

som att den andra inte vore någonting, vilket blir en ond cirkel där alla går runt och ser ner på 

varandra (IP 4). En annan intervjuperson berättar att han genomgått många behandlingar för att 

sluta med droger och kriminalitet. När han ansåg att han var klar med behandlingen åkte han 

på en resa, där han direkt hamnade i gängkriminaliteten igen (IP 3). Detta återfall fick honom 

att må så dåligt att han tillslut lovade sig själv att åka tillbaka till Sverige och lämna 

gängkriminaliteten för gott. Det gick dock inte som planerat:  

 

(…) dom enda som möter upp mig här i Sverige det e…det e en kriminell orga… 

mc-klubb liksom. Och ehhh ja dom hämtar mig på *namn på flygplats* för jag hade 

inga andra människor kvar i mitt liv (...) och direkt när jag kommer in så kliver jag 

in och börjar med kriminalitet igen (IP 3, s.4).  

 

Det råder delade åsikter mellan intervjupersonerna på frågan om deras syn på manlighet 

förändrats efter de lämnade gänget. Fyra personer menar att deras syn på manlighet har 

förändrats, på så sätt att vad de anser som manligt har fått en ny innebörd (IP 3–6). Trots att IP 

7 inte varit med i gäng har han efter sin egen kriminella livsstil kommit till insikt med att det 

inte krävs så mycket manlighet för att exempelvis hota och skrämma någon med pistol, men att 

det krävs desto mer manlighet för att gå upp till jobbet och se till att familjen mår bra. En annan 

intervjuperson berättar också att hans syn på manlighet tagit en tvärvändning efter att han 

lämnat sin kriminella livsstil. Han beskriver det som att en man för honom idag ska vara 

kärleksfull, respektfull och ta hand om sin familj, i kontrast till tidigare när manligheten bara 

handlade om masker, spel och vem som hade mest makt och snyggast tjej (IP 3). 
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7.4 Motverkande av kriminella gäng  

Alla intervjupersoner betonar att det är viktigt att individer straffas för det brott de begått, men 

samtidigt ställer sig alla utom en kritiska till att straff fungerar för att motverka gängkriminalitet 

(IP 1–3, 5–7). Åsikterna är starka på frågan om straff verkligen hjälper, där en person uttrycker 

det som att “Straff hjälper inte… hade straff hjälpt hade jag varit botad för längesen, då skulle 

jag vara botad när jag var 14 år gammal” (IP 1, s.12). En annan säger: “Ja asså jag tror inte det 

hjälper ett skit om jag ska vara ärlig asså. Inte någonting (...) klart de kan höja straffen och sånt 

men jag tror inte att det kommer hjälpa till slut asså ändå det kvittar asså” (IP 2, s.4). En tredje 

går rakt på sak och konstaterar bara att “fängelsestraff är bullshit” (IP 6, s.8). Flertalet av 

intervjupersonerna menar även att fängelsestraff kan förvärra situationen, eftersom de intagna 

får kontakt med äldre kriminella personer och utvecklar sin kriminalitet. I fängelset kan de 

knyta nya kontakter och på så sätt utvidga sitt gäng, vilket genererar sidovinster för det 

kriminella gänget (IP 1, 3, 5 & 6). Något annat som tas upp är att frihetsberövning bygger upp 

en ilska och frustration hos personerna eftersom staten ännu en gång tagit deras frihet:  

 

För mig har det inte hjälpt så, man blir ju bara mer argare och frustrerad när man 

kommer ut för det hjälper ju inte, fängelse, man får ju ingen vård där inne det är ju 

bara som ett dagis (...) varje gång jag har vart inlåst har jag blivit tio gånger värre 

när jag kommit ut igen (IP 5, s.3). 

 

Han menar att myndigheter bara sett honom som en i mängden och inte riktigt brytt sig om 

honom som person. Ilskan som uppstår efter frihetsberövning menar flera intervjupersoner 

bidrar till att personerna återansluter sig till gänget direkt efter avtjänat straff (IP 3, 5 & 6). IP 

3 tar i relation till detta upp att Kriminalvården trots namnet inte erbjuder någon vård, och att 

de enstaka behandlingar som ges inte har någon verkan om de inte följs upp efteråt:  

 

(…) det kanske har hållit killarna från att inte droga på anstalten, men sen när dom 

kommer ut så har dom så står dom i exakt samma läge liksom. Och där måste ju 

liksom Arbetsförmedlingen komma in och backa dom här människorna. Ehh 

tillsammans med såna här föreningar som till exempel KRIS (IP 3, s.9).  

 

Den enda positiva effekten av fängelsestraff som tas upp är att KRIS åker ut till anstalter och 

föreläser, vilket kan leda till att personer blir inspirerade och motiverade att lämna sin 

kriminella livsstil (IP 3 & 6).  
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Det finns en drivkraft hos samtliga intervjupersoner att använda sin kriminella bakgrund för att 

hjälpa andra och förhindra att framförallt ungdomar fastnar i kriminalitet, där en uttrycker detta 

på följande sätt: “(...) jag tror att ingen kan föreläsa, eller hjälpa andra missbrukare hälften så 

bra som en före detta missbrukare själv (...)” (IP 6, s.5). En annan fördel som tas upp av en 

intervjuperson är att före detta kriminella inte bara hjälper andra genom att föreläsa, utan även 

sig själva: “Då håller sig ju både killarna som jag drogfria och krimfri, men samtidigt så hjälper 

man de här ungdomarna också liksom” (IP 3, s.10).  Flera av intervjupersonerna betonar att 

målet med föreläsningarna är att få ungdomar att se baksidan av den kriminella livsstilen, som 

en av intervjupersonerna beskriver på följande sätt:  

 

Knarklangaren åker med en fin bil… Det kanske ser jäkla schysst ut, han har sin 

guldkedja och sina fina klockor. Men det finns en baksida av myntet också. Det är 

det ungdomarna inte får se, dom får bara se det här glamorösa liksom det här utåt, 

men dom får inte se dom här… dom här knivhuggningarna, skottskadorna, 

sjukhusvistelserna, ensamma nätterna (...) i en liten cell i månader i sträck liksom… 

år ibland (IP 3, s.9).  

 

När vi pratar om hur rättsväsendet kan arbeta brottsförebyggande tar IP 7 upp att staten inte har 

tillräckligt stor erfarenhet av gängkriminalitet och hur detta ska motverkas. En 

brottsförebyggande åtgärd som intervjupersonerna har delade åsikter om är huruvida 

fritidsgårdar kan motverka att ungdomar hamnar i kriminalitet. En av intervjupersonerna menar 

att dessa är bra för att fånga upp ungdomar och “visa dem liksom att det att det finns nånting 

annat, gör det här istället så slipper ni det här. För det här vill ni inte ha” (IP 3, s.9). En annan 

person ställer sig kritisk till denna typ av åtgärd: “Det hjälper inte. Varje gång jag gick till 

fritidsgården så var vi där för att diskutera business, vi gjorde inget annat” (IP 4, s.6).  

 

Samtliga intervjupersoner hade svårt att ge ett konkret svar på vad samhället borde göra, men 

vad som står klart är att alla betonar att fokus bör läggas på att hjälpa ungdomar som befinner 

sig i utanförskap, och få dem att förstå att gängkriminalitet inte är så glamouröst som det verkar.  
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8. Analys  

I detta kapitel analyseras studiens empiri utifrån teorin om maskulin hegemoni, där vi ämnar 

förklara de föreställningar om manlighet som enligt intervjupersonerna råder inom kriminella 

gäng, samt se hur dessa föreställningar påverkar avhopp.  

 

8.1 Maskulin hegemoni i kriminella gäng  

Det råder utifrån empirin inga tvivel om att det finns en machokultur inom kriminella gäng, 

som är väl förenlig med teorin om maskulin hegemoni. Att vara manlig i kriminella gäng utgörs 

av att vara stark, ha mycket makt och att ständigt hävda sig (IP 1–6). Utifrån vad 

intervjupersonerna berättat om gängens hierarki uppfyller gängens presidenter det manliga 

idealet, och kan således sägas representera kategorin hegemonisk maskulinitet. Övriga 

medlemmar i gängen tycks se upp till gängledarna och strävar efter att själva uppnå detta 

manliga ideal, vilket bland annat märks i det IP 6 säger om att det inte är lönt att vara med i 

gäng om man inte är presidenten. Gängets övriga medlemmar anser vi representerar kategorin 

närstående, även om de har varierande positioner inom gängen. De förväntas visa sin lojalitet 

till presidenten och resten av gänget, samt har begränsade möjligheter att bestämma eftersom 

de inte har tillräckligt många märken på västen (IP 6). Trots att dessa gängmedlemmar inte 

uppnår det hegemoniska idealet anser vi att de ändå drar fördel av att tillhöra gänget och dess 

hierarki, exempelvis genom att ständigt vara uppbackade av gänget och dess skrämselkapital. 

 

Gängmedlemmar som ingår i den maskulina hegemonin och anammar gängets syn på manlighet 

verkar kunna använda de manliga attributen som verktyg för att sätta skräck i andra, där IP 1 

tar upp att manligheten kan användas som en skugga för att skrämma andra genom sin blotta 

närvaro. IP 2 tar även upp att uppvisandet av machokulturen inom gäng leder till att 

gängmedlemmarna får respekt av polisen. Machokulturen som finns inom gängen blir således 

gynnsam för medlemmarna att anamma, eftersom detta verkar leda till makt och respekt från 

utomstående. Om gängmedlemmarna visar upp attribut såsom styrka, makt och stort 

våldskapital blir de, enligt våra intervjupersoner, även respekterade av gänget samt får fördelar 

och möjlighet till en högre position i gänget (IP 1–6). IP 1 och 4 berättade att denna makt och 

respekt ledde till att de blev beroende av att styra över andra, vilket även verkar ha medfört att 

de blev mer bundna till såväl gänget som tanken av att de var bättre och större än andra. 

Machokulturen gör således att gängmedlemmarna verkar se sig själva som näst intill 

oövervinneliga, vilket står i stor kontrast till hur intervjupersonerna känt sig under sin uppväxt 
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(IP 1–6). Samtliga intervjupersoner befann sig under denna tid utanför samhället, och menar att 

sökandet efter trygghet, gemenskap och en fadersgestalt varit bidragande faktorer till att de 

anslutit sig till gängen. Men frågan gällande varför intervjupersonerna valde att söka efter 

gemenskapen i just kriminella gäng kvarstår. En möjlig förklaring till detta kan vara att gängen 

verkar erbjuda mycket av det som ungdomar i utanförskap söker. Gängen erbjuder trygghet, en 

plats i ett sammanhang och främst av allt erbjuder de ungdomar en möjlighet till en identitet 

och makt. Detta är förenligt med mycket av den tidigare forskning som gjort inom 

ämnesområdet, där Hagedorn (1998 s.152–165) menar att alternativa vägar till att uppnå makt 

och dominans uppsöks om dessa attribut inte kan uppfyllas på laglig väg. Detta kan även ställas 

i relation till både Luyt och Fosters (2011) samt Mayeda och Paskos (2012) studier, där 

resultaten visar att gängaktiviteter spelar en central roll i livet för de män som inte har tillgång 

till status och makt i samhället. Detta eftersom det ger dem möjlighet att uppvisa manliga 

attribut som ger männen den makt och status som de annars inte kunnat få. Den maskulina 

hegemonin som tycks råda inom kriminella gäng verkar således medföra att ungdomar i 

utanförskap får en tillhörighet och en möjlighet att utöva manliga attribut som ger dem makt 

och status. 

 

För att få tillträde till gemenskapen i gängen, och därmed även den maskulina hegemonin, 

kräver gängen att medlemmarna beter sig på ett visst sätt, som att exempelvis inte visa känslor 

eller visa sig sårbar (IP 3 & 6). För att leva upp till gängens förväntningar av medlemmarnas 

beteende har vissa av intervjupersonerna varit tvungna att tränga undan sina moraliska 

värderingar och dra på sig en mask (IP 1, 3, 4 & 6). Detta verkar ha lett till att en del av 

intervjupersonerna tvingats ljuga för sig själva och fått en skev bild av vem de är och vad de 

klarar av att göra. IP 3 och 6 berättar att de tvingats ta på sig imaginära masker för att passa in 

i gängen. Den förstnämnda distanserade sig från sin familj för att kunna engagera sig i 

gängkriminaliteten fullt ut, medan den sistnämnda var tvungen att ta droger för att vara 

känslokall nog att utföra de kriminella aktiviteterna. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att 

sårbarhet och svaghet inte är förenligt med machokulturen i gängen, och att uppvisa sådana 

attribut utgör därmed ett hot mot gängmedlemmarnas makt och inflytande i gängen. Att trycka 

undan det som är sårbart och blockera känslor verkar således ha varit ett sätt för bland annat IP 

3 och 6 att försöka uppnå den hegemoniska maskuliniteten inom gängen. Distansering från 

familj och intag av droger medförde att ingenting kunde hålla dem tillbaka från 

gängkriminaliteten, vilket gjorde att de kunde släppa tyglarna helt. Även deltagarna i Dwyers 

(2014), Luyt och Fosters (2001) samt Mayeda och Paskos (2012) studier menar att de kriminella 
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aktiviteterna endast utförs för att kunna upprätthålla sin maskulina status i gängen, och inte för 

att personerna genuint vill utföra dem. Enligt våra intervjupersoner behöver det dock inte alltid 

vara så att gängmedlemmarna medvetet tar på sig en mask och tränger undan sina känslor och 

värderingar. IP 1 och 4 fick istället en ny, skev bild av vem de var, där båda ansåg att de var 

större och bättre än alla andra. För IP 4:s del var även gänget aktivt med och förändrade hans 

självbild, genom att manipulera honom till att förakta mörkhyade, trots hans nordafrikanska 

ursprung. Detta menar vi visar hur stark den maskulina hegemonin inom kriminella gäng 

faktiskt är, och att hegemonin tar sig uttryck i två sätt: dels gör gängmedlemmarna mycket för 

att nå hög status och få mycket makt, dels verkar gänget manipulera personer genom psykiska 

påtryckningar för att få dem att passa in i det hegemoniska mönster som gänget idealiserar. 

 

Att den maskulina hegemonin är så stark i kriminella gäng stärker vår idé om att rättssystemet 

har en blind spot. Det är ett allvarligt samhällsproblem att gängen erbjuder ungdomar en 

tillhörighet och makt, vilket är något som är svårt, om än omöjligt, att kontrollera med endast 

lagar som medel. Vi tänker därför, likt Rostami (2013 s.123), att ett holistiskt synsätt på 

problemet är viktigt. Detta eftersom det ger samhällsinstanser möjlighet att förstå gängen bättre, 

vilket kan underlätta enormt i valet av strategi för att motverka gängen. Kopplat till Mathiesens 

(2005 s.18, 117–118) förklaring av rättssociologin som en växelverkan mellan rätt och samhälle 

kan således, i detta avseende, kunskap om den maskulina hegemonin som tycks råda i gängen 

utgöra ett samhälleligt verktyg i denna växelverkan. Detta eftersom det ger en bild av hur 

gängens normer och strukturer ser ut, vilket vi anser att rättsväsendet bör ta i beaktande vid 

motverkandet av kriminella gäng.  

 

8.2 Gängmedlemmarnas föreställningar om manlighet i förhållande till avhopp  

Som nämnt i tidigare forskning har Pyrooz och Decker (2011) studerat avhopp från gäng utifrån 

komponenterna motivation, metod och band samt push- och pullfaktorer. Dessa är väl 

applicerbara även på vår studies empiri. Sett till motivationen lämnade tre av fyra 

kärnmedlemmar på grund av pushfaktorer, såsom att de tröttnat på gänget och stressen eller att 

de ville förändra sin livssituation (IP 1–3). Detta är väl förenligt med resultaten i Pyrooz och 

Deckers (2011) studie, där kärnmedlemmar av manligt kön i större utsträckning lämnade 

gängen på grund av pushfaktorer. Utifrån teorin om maskulin hegemoni tror vi att en orsak till 

att majoriteten av kärnmedlemmarna lämnar på grund av pushfaktorer kan ligga i gängens ideal 

om vad som är manligt och hegemoniskt. Om gängmedlemmar visar sig sårbara kan de inte 
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uppfylla hegemonisk maskulinitet, och är således inte heller lämpliga som högt uppsatta 

kärnmedlemmar. Kärnmedlemmarna har därför tryckt undan sina anhöriga för att distansera sig 

från det som är sårbart, vilket tycks ha medfört att de anhöriga till slut även distanserat sig från 

dem. Således finns dessa personer inte längre kvar i kärnmedlemmarnas liv, och kan därför inte 

påverka dem att lämna gänget. Avhoppet blir därmed något som helt och hållet lämnas till 

personerna själva. 

 

Vi har identifierat ett samband mellan intervjupersonernas metod för deras avhopp och de 

kvarvarande band som de har till gänget idag. Av de fyra intervjupersoner som uttryckligen 

lämnat i good standing har tre av dem kvar band till gängen de tillhört (IP  2, 4 & 5). De 

resterande två intervjupersonerna har klippt banden helt, men de hade också svårare att lämna 

gängen, och har båda återfallit i gängkriminalitet minst en gång var (IP 3 & 6). IP 2, 4 och 5 

uppgav att de har kvar banden till gängen för vänskap eller för att kontakterna kan vara 

värdefulla att ha i framtiden. Detta tyder enligt oss på att det hegemoniska mönstret är så djupt 

rotat att de inte kan släppa gänget helt, vilket kan förklara varför de hade lättare att lämna gänget 

än IP 3 och 6. Vänskapen och den fortsatta kontakten med gänget tänker vi tyder på att de 

fortfarande är kvar i gänget på ett eller annat sätt, utan att nödvändigtvis delta i de kriminella 

aktiviteterna. Att en av dessa personer tog upp att han ser andra människor som mindre värda 

stärker också idén om ett djupt rotat hegemoniska mönster, eftersom han troligtvis har detta 

synsättet på grund av att han själv varit i toppskiktet av hierarkin (IP 4).  

 

IP 6:s erfarenheter av att lämna gänget i bad standing kan relateras till gängens skrämselkapital 

och hur det används. När gänget inte accepterat avhoppet tar de till brutala skrämseltekniker i 

form av fysiskt våld, såsom skenavrättningen av IP 6, men det kan även ta sig uttryck i psykiskt 

våld. Det psykiska våldet menade IP 6 är i form av att gänget endast berättar att de ska utsätta 

någon för det fysiska våldet, men inte när, vilket leder till att personen som utsätts har en ständig 

rädsla för när, var och hur gänget ska komma. Vi tänker att syftet med att skrämma 

gängmedlemmarna på det sätt som IP 6 berättar skulle kunna vara att upprätthålla den 

maskulina hegemoni som råder i gänget. Om en medlem skulle lämna utan godkännande sätts 

hela gänget och dess kriminella verksamheter på spel, eftersom det finns en överhängande risk 

att gängmedlemmen berättar vad han vet för exempelvis polisen. Skrämselkapitalet verkar mot 

bakgrund av IP 6:s berättelse användas av gänget som ett verktyg för att reproducera 

machokulturen och den maskulina hegemoni som råder i gänget, där de som inte tar hänsyn till 

denna hierarki straffas. På samma sätt som att manligheten blir gynnsam för gängmedlemmarna 
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att anamma, blir skrämselkapitalet oerhört gynnsamt för gänget att använda sig av för att kunna 

utöva makt över gängmedlemmarna, inte minst när någon vill lämna gänget.  

 

Även om samtliga intervjupersoner bestämt sig för att förändra sina liv, var det inte enkelt. Det 

fanns en rädsla med att ta av masken och därmed förlora sina manliga attribut, eftersom gänget 

ger personerna en identitet och tillhörighet som sedan går förlorad när de lämnar gänget. Utan 

gänget har de ingen status, ingen makt och ingen som ser upp till dem på samma sätt som när 

de är med i gänget. Intervjupersonerna har alltså gått från att i sin barndom inte känna sig 

behövda, till att i den kriminella världen få en betydelse och en roll. När de sedan lämnar gänget 

förlorar de denna roll, och försätts i samma utanförskap som tidigare. IP 3 beskriver tydligt att 

anledningen till att han återfallit i gängkriminaliteten är för att han inte hade någonting på 

utsidan. Han hade ingen utbildning, ingen familj kvar och inga vänner utanför kriminaliteten 

vilket gjorde att han sökte sig till gänget igen för att återskapa denna tillhörighet och känsla av 

att betyda något. Detta mönster syns även hos IP 4, som inte ville lämna gänget av den anledning 

att han inte ville bli svag. Han likställde avhopp med att bli barn på nytt, vilket vi anser är ett 

tecken på att även han var rädd för att förlora den identitet och den makt han byggt upp under 

sin tid i gänget. Han visste att han skulle bli mindre värd när han lämnade gänget, vilket skrämde 

honom till den grad att han in i det sista tvivlade på sitt avhopp (IP 4).  

 

Att samtliga intervjupersoner har lyckats lämna gängen de tillhört tror vi beror på att de ser 

annorlunda på gängkriminaliteten och dess innebörd efter avhoppet. Efter att 

intervjupersonerna fått se baksidorna av gängkriminaliteten verkar de inte längre se upp till 

gängmedlemmar och gängledare, trots att de fortfarande befinner sig i ett utanförskap. Den 

förändrade synen på manlighet som fyra intervjupersoner menar att de fått i samband med att 

de lämnat gänget anser vi är ytterligare ett kvitto på att de inte längre strävar efter att uppnå de 

hegemoniska ideal som gänget representerar. Att vara manlig är för dessa personer inte längre 

att vara stark, ha mycket makt och att ständigt hävda sig, utan manlighet för dessa personer är 

idag att vara kärleksfull, respektfull och ta hand om sin familj (IP 3–6). Masken är borta, makten 

är borta och gängets hegemoniska maskulinitet går inte längre att uppnå. Det samtliga 

intervjupersoner nu lever för verkar istället vara att försöka få ordning på sitt liv och hjälpa 

andra att inte hamna i gängkriminalitet, genom att bland annat föreläsa om baksidorna med 

gängkriminaliteten. 
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9. Avslutande diskussion 

I denna del ställs empirin mot uppsatsens tredje kapitel, det rättsliga läget, för att se hur rättsliga 

åtgärder kan tänkas fungera i praktiken samt för att diskutera rättens otillräcklighet och försöka 

identifiera vad som kan göras för att fylla rättssystemets blind spot. 

 

När intervjupersonernas åsikter om rättsväsendets försök att motverka gängkriminalitet ställs 

mot regeringens nya lagändringar syns påtagliga meningsskiljaktigheter. Samtliga 

intervjupersoner ifrågasätter de positiva effekterna av rättsväsendets arbete där de bland annat 

menar att Kriminalvården, trots namnet, inte erbjuder någon vård, och att staten inte ser 

personen bakom kriminaliteten (IP 3 & 5). Tidigare forskning har även visat att straffskärpning 

inte har någon positiv verkan i att motverka att personer återfaller i brottslighet efter avtjänat 

straff (Rostami, 2013 s.52–53). Regeringen motiverar straffskärpning med att det ska verka 

allmänpreventivt, men baserat på vår empiri utvecklar istället personerna sin kriminalitet i 

fängelset, där de får möjlighet att knyta nya kontakter och skapar på så sätt ett större kontaktnät 

(IP 1–3, 6 & 7). För gemene man är hårdare straff troligtvis avskräckande, men för våra 

intervjupersoner har frihetsberövning istället väckt ilska och ett hämndbegär mot staten (IP 3, 

5 & 6). Detta anser vi leder till att frihetsberövning som rättslig åtgärd riskerar att bli 

kontraproduktivt, eftersom de intagna både tycks bli argare och skapar sig ett större kontaktnät. 

Mot bakgrund av detta anser vi att de straffrättsliga åtgärderna troligtvis behöver kompletteras 

med alternativa sätt att motverka organiserad brottslighet, eftersom bättre straffrättsliga verktyg 

som enskild åtgärd inte verkar fungera i praktiken. Ett exempel på ett sådant samarbete som 

redan finns är att KRIS åker till anstalter för att föreläsa, och på så sätt kan få personer att 

komma på bättre tankar och lämna sin kriminella livsstil. Vi anser att detta är ett bra exempel 

på hur rätten och samhället kan arbeta tillsammans för att motverka gängkriminalitet, där 

straffet utgör den rättsliga åtgärden mot brottet, medan KRIS fungerar som en samhällelig, 

hjälpande hand för att få personen att komma på bättre tankar. Fler samarbeten som dessa anser 

vi behövs, där rättsväsendet straffar kriminella handlingar och samhället hjälper när personen 

bakom kriminaliteten vill ha en andra chans.  

 

Genom insamlingen av vår empiri har vi upptäckt att ett av grundproblemen med 

gängkriminaliteten är att gängen lockar ungdomar som lever i utanförskap. Vi anser därför att 

det är av yttersta vikt att dessa personer fångas upp av samhället, eftersom de redan i tidig ålder 

ansluter sig till gäng på grund av den gemenskap samt den möjlighet till makt och manliga 
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attribut som gängen erbjuder. Samtliga intervjupersoner startade, som nämnt i resultatet, sin 

kriminalitet i ung ålder, och i IP 3 och 4:s uppväxtområden sågs gängmedlemmarnas livsstil 

som något glamouröst som de ville uppnå genom att själva ansluta sig till gäng. En anledning 

till detta verkar vara att bilden av vad som är manligt och “coolt” blir skev redan från början 

när ungdomarna ser gängmedlemmarna åka runt i fina bilar med dyra smycken och klockor. 

Väl inne i gänget anammar de gängets föreställningar om manlighet och börjar leva utifrån det 

hegemoniska mönster som tycks råda i kriminella gäng. Att anamma detta mönster tror vi är en 

stor anledning till att medlemmar stannar i gänget och kontinuerligt strävar efter att uppnå högre 

positioner, styra över människor och hela tiden utöka sin makt i hopp om att till sist uppnå den 

hegemoniska maskuliniteten. Att grundproblemet ligger i utanförskap och sökandet efter 

tillhörighet och gemenskap innebär att straffrättsliga åtgärder endast angriper en liten del av 

problemet. Av studiens empiri kan vi förstå att lockelsen att känna sig manlig och maktfull 

kommer finnas kvar hos ungdomar även om straffen skärps. Att gäng uppkommer som 

konsekvens av utanförskap betonas även av Hagedorn (2008 s.xxx–xxxii) och Rostami (2013). 

Utanförskap och segregation kommer således enligt flera oberoende källor bestå och ge upphov 

till gängkriminalitet om samhället inte gör något åt det (IP 1–7; Hagedorn, 2008; Rostami, 

2013).  

 

Det är, mot bakgrund av ovanstående analys, bekräftat att ett rättssociologiskt perspektiv är 

nödvändigt i det brottsbekämpande arbetet, då samhället och rätten behöver samarbeta för att 

motverka kriminella gäng. Regeringens samlade insats mot organiserad brottslighet faller 

ganska platt om den jämförs med våra intervjupersoners erfarenheter av straffrättsliga åtgärder, 

samt med Rostamis (2013) och Hagedorns (2008) studier. Vi har under studiens gång fått 

bekräftat att skärpta straff och myndighetssamarbete inte är en effektiv lösning för att motverka 

kriminella gäng, eftersom grundproblemet ligger i utanförskap, glamouriseringen av 

gängkriminalitet och även den skeva bilden av manlighet. Med hjälp av intervjupersonerna har 

vi fått ingående förklaringar om hur manlighet framställs och idealiseras i kriminella gäng. 

Utifrån detta har vi förstått att det är viktigt att ta tillvara på de före detta kriminellas 

erfarenheter för att bland annat förstå hur gängens föreställningar om manlighet kan påverka 

såväl ungdomar som gängmedlemmarna själva. Samtliga intervjupersoner uttrycker att de vill 

använda sina erfarenheter och sin kunskap för att hjälpa de som riskerar att ansluta sig till 

kriminella gäng. Genom att föreläsa på skolor och anstalter har dessa personer möjlighet att 

visa baksidorna av den glamouriserade bilden av gäng, och kan genom detta få ungdomar att 

inse att gängkriminalitet och manlighet inte går hand i hand. Vi tror därför att kunskap om 
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föreställningar om manlighet i kriminella gäng kan utgöra ett viktigt verktyg för både samhället 

och rätten i det brottsförebyggande arbetet, där rättssystemets blind spot kan fyllas med hjälp 

av personer som själva varit med och utgjort den.  
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10. Slutsats  

Uppsatsens första frågeställning berör hur maskulin hegemoni tar sig uttryck i kriminella gäng. 

Den hierarki och de föreställningar om manlighet som den maskulina hegemonin 

representerar visar sig tydligt i såväl tidigare forskning som de kriminella gängen 

intervjupersonerna tillhört. Samtliga intervjupersoner beskriver gängen på ett sätt som visar att 

det rör sig om en machokultur som är väl förenlig med de inre relationerna inom den maskulina 

hegemonin. Den hegemoniska maskuliniteten utgör det ideal som samtliga gängmedlemmar 

verkar sträva efter att uppnå. De hegemoniskt maskulina gängmedlemmarna ska vara störst och 

bäst, ha ett stort våldskapital och inte visa sig sårbara. För att uppnå detta ideal har det för 

majoriteten av intervjupersonerna inneburit att de behövt sätta på sig en imaginär mask och 

skjuta sina moraliska värderingar åt sidan. Att uppvisa hegemonisk maskulinitet anser vi blir 

gynnsamt för gängmedlemmarna eftersom attributen kan användas för att sätta skräck i 

människor och på det sättet få makt, respekt och status. Denna makt och respekt producerar 

manlighet, som i sin tur reproducerar ytterligare skrämselkapital och därmed ännu mer makt. 

Att hamna i denna spiral verkar utifrån vår empiri göra att personerna blir mer och mer 

involverade i gänget samt mer beroende av makten och av att styra över människor. Den 

maskulina hegemonin är således väldigt stark i kriminella gäng, och tar sig uttryck i både en 

manipulation från gängets sida för att få medlemmarna att passa in i hierarkin, samt i form av 

gängmedlemmarnas strävan efter att uppnå gängets manliga ideal.  

 

Den maskulina hegemonin som tycks råda i kriminella gäng kan tydligt relateras till uppsatsens 

andra frågeställning, som berör vilken betydelse gängmedlemmarnas föreställningar om 

manlighet har vid avhopp från gänget. Föreställningar om manlighet verkar ha en stor betydelse 

vid avhopp, eftersom gängmedlemmarna måste ta av den imaginära mask som de satt på sig för 

att lyckas uppnå de hegemoniska ideal som finns i gängen. Detta försvårar avhoppet eftersom 

den identitet och manlighet de byggt upp går förlorad när de tar av sig masken. De måste således 

gå från att ha en tillhörighet och identitet till att bli en maktlös “outsider”. För att avhoppet ska 

lyckas tycks det krävas att personerna måste ändra sina föreställningar om manlighet, och det 

är först när de inte längre strävar efter att uppnå gängets manliga ideal som risken för återfall i 

kriminalitet reduceras. Denna förändrade föreställning om manlighet måste även förmedlas till 

ungdomar som lever i liknande utanförskap som våra intervjupersoner gjort under sin uppväxt. 

Ungdomarna behöver se att gängens hegemoniska maskulinitet inte är något att sträva efter och 
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att det inte är så glamouröst som de först tror. De måste alltså bli medvetna om att manlighet 

kan uppnås på andra sätt. 

 

Denna uppsats visar tydligt på rättsväsendets otillräcklighet, och således även rättssystemets 

blind spot. Rättsliga åtgärder måste självklart finnas, eftersom kriminella handlingar bör 

straffas, men det behövs en bättre samverkan mellan rättsväsendet och samhället för att kunna 

motverka gängkriminalitet. I enighet med Hydén (2002 s.80) och Mathiesen (2005 s.158) anser 

vi att lagar och regler inte betyder någonting utan att sättas i ett samhälleligt sammanhang. Detta 

medför att rättssystemet kommer fortsätta ha en blind spot om gängens strukturer och normer 

inte tas i beaktande i arbetet för att motverka gängkriminalitet.  
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11. Framtida forskning  

Vi har med denna studie påbörjat arbetet med att fylla rättssystemets blind spot genom att 

studera hur manlighet relateras till gängkriminalitet, och därmed ökat förståelsen för delar av 

gängens normer och strukturer. Det är emellertid tydligt att det behövs mer forskning om hur 

samhället och rätten ska arbeta ihop för att motverka organiserad brottslighet. Idag finns det 

brister i denna samverkan, i form av att rätten inte tycks ha tillräcklig vetskap om gängens 

normer och strukturer. Det går inte att motverka detta samhälleliga problem med endast lagar 

som medel, vilket medför att mer forskning om gängkriminalitet i Sverige behövs för att fylla 

den blind spot rättssystemet i dagsläget har.  
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13. Bilagor  

 Bilaga 1 – Mail till KRIS 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på kriminologiprogrammet vid Lunds universitet, 

och arbetar just nu med vår kandidatuppsats. Vi studerar kriminella gäng och vägen ur en 

kriminell livsstil. 

 

Vi undrar mot bakgrund av detta om några av er har tid, möjlighet och intresse att hjälpa oss 

genom att ställa upp på intervju angående detta ämne? 

 

Tack på förhand! Vi ser fram emot att höra från er! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jennifer Ekblom och Sofia Svensson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

• Berätta om dig själv. Vi har förstått det som att du har varit med i gäng, kan du berätta 

mer om det? 

• Vad fick dig att avsluta din kriminella livsstil? 

• Hur var gänget du tillhörde uppbyggt? Fanns det en eller flera ledare? Var det dessa som 

bestämde? Gick det att bryta mot deras vilja? 

• Vad hade du för möjligheter att bestämma i gänget? Kan du ge exempel på uppgifter du 

hade i gänget, och vad övriga medlemmar gjorde? 

           → Vad gjorde ni när ni träffades? Hade ni några speciella mötesplatser? 

• Har din syn på manlighet förändrats efter att du lämnat gänget (och avslutat din 

kriminella livsstil)? 

→ I så fall: Vad har förändrats? 

→ Känner du dig utesluten från kategorin av män du identifierade dig med tidigare? 

• Vad tror du orsakar att personer ansluter sig till och stannar i gäng? 

• Vad påverkade ditt beslut att hoppa av? Hur gick du tillväga? Stötte du på någon 

motgång? 

• Hur tror du att (rättsliga) straff kan användas för att motverka och bekämpa gäng? 

• Du har ju varit med i gäng tidigare: vad är ditt förslag till att förhindra att nya 

medlemmar ansluter sig till gäng?  
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Bilaga 3 – Söksträngar och översiktsschema från kunskapsöversikten 

Söksträngar 

((hegemonic masculinity AND gangs) OR (gang disengagement)), 165 träffar.  

(hegemonic masculinity AND sweden), 168 träffar. 

(masculinity AND hegemony AND group identity), 41 träffar. 

 

Översiktsschema för inkluderings- och exkluderingskriterier  
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