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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera vardagen hos en grupp kriminella i 
Stockholms förort Norra Botkyrka samt deras inställning till droger, polisen, brott, 
medbrottslingar och planer för framtiden. Studien är en triangulering av kvalitativa metoder 
som bygger på deltagande observationer som genomfördes under vintern 2006 och våren 
2007 samt sex halvstrukturerade respondentintervjuer. Mitt intresse för att genomföra en 
sådan studie grundar sig på min mångåriga erfarenhet av att arbeta med kriminella i fängelset. 
Jag har valt att under en tid ”leva” med en grupp kriminella och deltog i en del av deras 
aktiviteter på de observationsplatser där observationerna, genomfördes.  
 
Respondenterna som jag väljer att kalla ”antihjältar” berättar stolt om den kriminella livsstilen 
som präglas av våld, droger, brott och konflikter där dessa inte visar någon ånger. Den som 
läser denna studie kan ta del av en grupp ”antihjältars” vardag. Jag väljer att beskriva 
respondenternas tuffa och ”tragiska” uppväxt samt deras inställning till droger, konflikter, 
polis, medbrottslingar, kvinnosyn, framtid samt deras plats i och inställning till samhället. 
Studiens resultat visar att de flesta respondenterna har haft dålig uppväxt och kommer från 
trasiga familjer, där de flesta har börjat tidigt med droger, skolk och brott. Gängets 
organisation ger en skiftande bild från organiserad och strukturerad till ett bråkigt och 
konfliktfyllt gäng beroende på pågående brottsaktiviteter och den hotbild som riktas mot 
gänget utifrån. Respondenterna är fast förankrade i kriminalitet och en återanpassning till ett 
”normalt” liv är nästan osannolik för de flesta.  
 

Nyckelord: brott, droger, gäng, kriminalitet, polisen, förort, spel, konflikter och våld. 

 



Abstract 

The purpose with this study was to describe and analyse the daily activities of a criminal 
group in Stockholms southern suburb, Norra Botkyrka, and their attitude to drugs, the police, 
crimes in general, accomplices and their plans for the future. The study is a combination of 
different qualitative methods that is built on unobtrusive methods and interviews that was 
carried out during winter in 2006 and spring in 2007 and six interviews. My interest to carry 
out this study was grounded on my several years of experience as a prison and probation 
officer in the prison. I chose to “live” with a group of criminals and participated in some of 
their social activities. 
 
The respondents that I chose to call “anti-heroes” proudly tell me about their criminal lifestyle 
that characterizes of violence, drugs, crimes and conflict where this people show no regret. 
The readers of this study will be able to do an insight into the criminals’ daily activities. I 
choose to describe the respondents tough and “tragically” growth and their attitude to the 
drugs, conflicts, the police, accomplices, women, future and their spot in society. The results 
of this study will show that the majority of the respondents had a bad growth and comes from 
torn families, where the most of them began early with drugs and crimes. The organisation of 
the gang gives a shifting view from what appears to be an organised and structured gang to a 
disorderly gang with a lot of conflicts.  The respondents are so hardly anchored to their 
criminal lifestyle that an adjustment to the normal life, to the majority of them, is next into 
impossible. 
 
Keywords: crime, drugs, gang, criminality, police, suburb, gambling, conflicts and violence.    
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1. Inledning  

 
I detta kapitel redogör jag för bakgrunden till denna studie. Därefter följer syfte och 

frågeställningar, begreppsdiskussion, avgränsning och disposition.   

 
Jag har bott i Stockholms förort, Norra Botkyrka, sedan jag flyttade till Sverige år 1995. 

Området är välomskrivet i massmedia pga. kriminalitet, arbetslöshet och andra sociala 

problem som karakteriserar alla betongförorter runt om världen. Det gemensamma för alla 

betongförorter är att de är problemområden med stora inslag av arbetslöshet, missbruk, 

kriminalitet, prostitution, utanförskap och segregation (Bunar 2001).  

 

Under de senaste åren har man kunnat läsa rubriker som ”Mordet i Alby”, eller ”Mordet i 

Fittja”, ”Skottlossning i Norsborg centrum” eller ”Norra Botkyrka laglöst land” och där dessa 

endast är några få exempel på artiklar som har publicerats i kvällspressen om brottslighet i 

Norra Botkyrka.  Medierna ger genom detta en bild av att organiserad brottslighet är på väg 

att ta över kontrollen över det utsatta området.  

 

Mitt intresse för att göra denna studie växte fram då jag började arbeta på en 

kriminalvårdsanstalt, som är belägen i Norra Botkyrka, och där jag genom mitt arbete kommit 

i kontakt med en del kriminella som avtjänade sina fängelsestraff på anstalten.  

 

Jag var intresserad av att ta reda på hur livet ser ut hos en grupp kriminella, dess organisation, 

framtidsplaner mm. Genom denna studie ville jag fördjupa mig in i deras kriminella ”värld”, 

genom att helt enkelt ta del av denna. Jag ville även söka svaret på om det finns en uppenbar 

och påtaglig fara att organiserad brottslighet tar över i området, eller om det har 

uppmärksammats överdrivet av både polisen och media. Jag väljer att inta en roll som en 

äventyrslysten forskare som vill utforska en spännande värld och medvetet tar alla risker som 

kan uppkomma under studiens gång. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vardagen och sociala relationer hos 

kriminella gestalter i betongförorten Norra Botkyrka. Av den orsaken att kriminella gäng är 
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slutna organisationer och på så sätt främmande för utomstående ville jag göra en studie och 

beskriva de kriminellas miljö utifrån intervjuer och mina observationer. I studien undersöks 

kriminellas uppväxt, spel och missbruk, livsstil, attityder, kvinnosyn, värderingar och framtida 

planer.  

 

Mina frågeställningar är: 

 

– Hur ser livet ut hos en grupp kriminella människor utifrån deras uppväxt och erfarenheter? 

 

– Vilka sociala relationer och konflikter förekommer? 

 

– Vilken inställning har de till gäng, medbrottslingar, polisen, brott och brottsoffer? 

 

– Vilken inställning har de till familj, kvinnor, droger och framtiden? 

 

1.2 Begreppsdiskussion  

Brott definieras i brottsbalken på följande sätt: 

Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i en annan lag eller 

författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. (1:1 BrB) 

 

Med begreppet kriminell menas en individ som begår ett brott.  

 

Begreppet gäng används ofta i den amerikanska kriminologiska och sociologiska litteraturen. 

Sarnecki (2003) hävdar att forskarna inte har lyckats enas om en gemensam definition av 

gäng. Jag väljer att definiera begreppet gäng som en grupp kriminella individer som är starkt 

engagerade i brottsliga aktiviteter.  

 

Jag väljer att använda begreppet yrkeskriminell och menar de individer som huvudsakligen 

försörjer sig på kriminella handlingar och inte har något förvärvsarbete.  

 

1.3 Avgränsning  

Uppsatsen avgränsas till att ta del av vardagen hos en grupp kriminella i förorten Norra 

Botkyrka samt att belysa deras tillvaro. Studien är baserad på sex halvstrukturerade intervjuer 
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och deltagande öppna observationer som genomfördes under vintern 2006 och våren 2007. 

Jag har valt att inrikta mig på respondenternas bakgrund, uppväxt, vardag, inställning till 

polis, droger, medbrottslingar, kvinnosyn och framtid.  

 

1.4 Disposition  

Här kommer jag att redogöra för studiens disposition.  

 

I kapitel 2 presenteras studiens val av metod, deltagande observationer och intervjuer samt 

urval, etiska aspekter, brister och bearbetning av datamaterial.  

 

I kapitel 3 redogör jag för olika teorier om avvikande beteende och kriminalitet samt 

Chicagoskolans teoretiska grunder och tidigare studier på området. 

 

I kapitel 4 gör jag en redovisning och analys av studiens empiriska material. 

 

I kapitel 5 gör jag en avslutande diskussion där jag redovisar några egna reflektioner.  

 



 4 

2. Metod och material 
 

I kapitel två redovisas val av studiens metodologiska tillvägagångssätt. Här presenteras 

intervjuer, deltagande observationer, urval, etik, forskarens påverkan, studiens brister samt 

bearbetning och analys av data material.  

 

2.1 Kvalitativ metod 

Redan vid planeringen av studiedesign tänkte jag att en kombination av olika kvalitativa 

metoder kan ge mig möjligheten att få en djupare bild av den slutna kriminella världen. Jag 

hade dock bortsett från att en sådan kombination skulle komma att bli mycket tidskrävande. 

 
 
Val av metod vid vetenskapliga undersökningar kan variera från fall till fall beroende på vad 

man vill uppnå med undersökningen. I vissa undersökningar tillämpas triangulering, en 

kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Den innebär användning av olika teorier, 

metoder eller datatyper i syfte att förklara en bestämd frågeställning vid studien av samma 

fenomen (Jupp m.fl., 2000). May (2001) menar att vanligaste användningsområdet för 

triangulering är vid forskningsstrategier som utgör en kombination av kvalitativa och 

kvantitativa data. Trost (2001) menar dock att alla metoder som används inom beteende- och 

samhällsvetenskapen i praktiken är en blandning. Jag har valt att använda mig av 

triangulering av kvalitativa metoder, dvs. deltagande observationer kombinerade med 

intervjuer. Triangulering är lämplig att använda när man vill jämföra data som har insamlats 

genom olika metoder som observationer, intervjuer, dokumentforskning och 

surveyundersökningar (May, 2001). Jag har lagt upp studiens genomförande och 

datainsamling på så sätt att forskningen inleddes med preliminära observationer, fortsatte med 

intervjuer och avslutades med ytterligare observationer.  

 

Fördelar med triangulering är att de styrkor och svagheter som finns i ovannämnda metoder 

uppväger varandra och på så sätt ges en heltäckande bild av en företeelse som studeras 

(Francis, 2000). Triangulering är alltid ett bra alternativ, och om studiens budget tillåter 

användning av denna metod, kan den ge mycket framgångsrika resultat. Dock uppstår en 

nackdel med triangulering, den är mycket tidskrävande (Garwood m.fl., 2000). Genom 

triangulering kan forskaren använda olika synvinklar och angreppssätt för att förklara ett visst 

fenomen (May, 2001).  
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Både den kvalitativa och den kvantitativa metoden syftar till att försöka förstå hur människor 

upplever ett visst fenomen i samhället samt skapa bättre förståelse för olika sociala grupper 

(May, 2001). Kvantitativ metod går ut på att allt som studeras ska kunna mätas och 

presenteras i siffror, medan kvalitativ metod går ut på att man tillämpar en bestämd 

forskningsmetod med t ex strukturerad, halvstrukturerad eller ostrukturerad intervju (Kvale, 

1997). Vid en kvalitativ metod är undersökningen mer human där varje individ behandlas 

enskilt. Intervjupersonerna undersöks närmare vilket gör det lättare att nå mer detaljerad 

information om personen i fråga och på samma gång ge ett förtroendeingivande intryck (May, 

2001). Genom användning av kvalitativ metod är det möjligt att studera samtalen som förs i 

närmiljön och analysera dem. Där kan man se vad enskilda individer har för uppfattning och 

åsikter, och sedan se vad gruppen tycker samt hur gruppen påverkas av individerna och 

tvärtom (Kvale, 1997). Fördelen med kvalitativ metod är att den kan ge djupare och rikare 

information än andra metoder. Den skapar flexibilitet åt forskaren så att denne under studiens 

gång kan ändra sin strategi och börja studera nya intressanta vinklingar som har dykt upp. 

Nackdelen med kvalitativ metod är att man endast kan studera små grupper eller samhällen. 

Resultaten kan endast gälla för just den grupp eller det samhälle som har studerats (May, 

2001). Fördelen med kvantitativ metod är att den ger effektiv insamling av data om ett stort 

antal individer och man kan göra jämförelser mellan olika svar. Nackdelen är att den 

insamlade informationen kan vara för ytlig och då missar man viktiga skillnader mellan olika 

respondenters åsikter (May, 2001). 

  

2.2 Observationer 

För att få en uppfattning om hur relationer i den undre världen ser ut har jag bestämt mig för 

att följa med en grupp yrkeskriminella i Norra Botkyrka och observera dessa. Jag har gjort 

mina observationer i föreningslokaler, caféer, festlokaler, svarta spelklubbar, krogar, samt i en 

nattklubb i Stockholm. Mina observationer var deltagande och öppna. May (2001) menar att 

forskning om kriminalitet och avvikande beteende med denna metod, innebär att forskaren 

blir ett ”fan” som vill veta och lära sig om personerna som ingår i studien, men det innebär 

dock inte att forskaren agerar som en fullvärdig medlem i gruppen. Forskaren ska inte sträva 

efter att låtsas vara en av dem pga. risken att utsättas för tester för att bevisa att de är 

tillräckligt bra (May, 2001.). 
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Jag valde att göra öppna deltagande observationer som innebär att samtliga respondenter och 

medlemmar i gänget informerades om min studie. Observationerna genomfördes under 

vintern 2006 och våren år 2007. Jag valde att inte utföra några dolda observationer pga. risken 

att gruppens förtroende för mig i väsentlig grad skulle gå förlorad och eventuellt leda till 

andra problem som t.ex. misstänksamhet, där min egen säkerhet skulle påverkas. Under mina 

observationer passade jag på att prata med vakter, poliser, entrévärdar, personal på krogen, 

festfixare, casinopersonal och även vanliga människor som fanns på platser där 

observationerna genomfördes. I de flesta fall var jag noggrann med att informera dem om vem 

jag var, i några fall inte.  

 

Giddens (1997) menar att deltagande observationer är en datainsamlingsmetod som är lämplig 

att använda då man har för avsikt att studera attityder och känslor. Metoden är mycket 

användbar i studier där man vill få insikt i människors sociala liv. May (2001) menar att en 

fältforskare inte bara kan dyka upp i fältet, utan måste legitimera och förklara sin närvaro där. 

Forskaren måste utveckla ett tillfredsställande samarbete med människor som befinner sig i 

denna miljö och få deras förtroende för att resultaten ska ha sitt värde. Giddens (1997) menar 

att ett framgångsrikt fältarbete är den forskningsmetod som kan ge bättre resultat än alla andra 

forskningsmetoder. Jag har valt att observera: 

 

- Sociala relationer och konflikter inom gänget och med omgivningen 

- Vardagsaktiviteter hos gängets medlemmar 

- Gängets gemenskap och organisation 

 

Deltagande observationer är den enda tillgängliga metoden där forskaren studerar någonting 

som är till en större del okänt för utomstående (Giddens, 1997). En logisk följd blir att man 

måste lära sig denna kultur innan man kan förstå individernas handlingar. Fördelen med 

observationer är att forskaren under resans gång kan komma på och upptäcka nya saker som 

kan ha väldigt stor betydelse för studien. Forskaren kan göra sådana upptäckter som visar att 

hans förutfattade meningar om gruppen eller kulturen, som har varit föremål för studien, varit 

helt fel. Fältforskningen är begränsad och man kan enbart studera små grupper eller kulturer. 

Dessutom kan den bli ännu mer begränsad beroende på forskarens förmåga och skicklighet att 

vinna förtroende och tillit i de miljöerna som skall studeras (May, 2001). Under preliminära 

observationer har jag fått en uppfattning om olika roller som finns inom gänget dvs. vilka som 

är ledare och vilka som är vanliga ”medlemmar” samt de olika ansvarsområdena inom gänget. 
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2.2.1 Forskarens påverkan  

I och med att forskare lever bland människorna som är föremål för studier, kan man inte utgå 

ifrån att den sociala situationen inte påverkas av forskarnas närvaro (May, 2001). Ett exempel 

med stor påverkan kan vara studien om slutna organisationer, t.ex. kriminella gäng, där 

studieobjekten inte vill visa allt för forskaren. Ett exempel med liten risk kan vara studien av 

öppna organisationer som t.ex. olika föreningar där man är mer villig att redovisa sin 

verksamhet. Eftersom denna studie handlar om ett gäng yrkeskriminella individer och deras 

aktiviteter så finns det en risk att en del av deras aktiviteter, av olika orsaker, hållits ifrån mig.  

 

När det gäller studiens objektivitet och neutralitet anser jag att studien även har påverkats av 

mina uppfattningar, värderingar, erfarenheter och inte minst av arbetet med kriminella. Jag 

har, som jag tidigare nämnt, jobbat många år med kriminella på fängelset och som dörrvakt 

och har ofta hört eller upplevt hemska saker av kriminella. Detta gör att min människosyn, 

som jag upplever som positiv och human kan ha ”färgats” av alla erfarenheter i jobbet med 

kriminella. Exempelvis bara mitt avståndstagande av de brott som begås i samhället gör att 

jag har förutfattade meningar och inte kan betraktas som helt ”neutral” i en forskning om 

kriminella.   

 

2.3 Intervjuer och intervjusituationer 

Kvale (1997) menar att genom utförda kvalitativa intervjuer kan forskare utforska en 

intervjupersons värld samt inta dennes perspektiv. Jag har valt att göra djupa 

halvstrukturerade intervjuer med sex respondenter för att få en djupare förståelse och med ord 

beskriva respondenternas tillvaro och relationer i den undre världen. Intervjuerna 

genomfördes under februari och mars månad år 2007. Intervjuarbetet gick till så att jag 

bokade tid med varje respondent några dagar innan intervjun. Alla intervjuer genomfördes på 

avtalad tid förutom intervjun med Christian som fick skjutas upp två gånger pga. 

intervjupersonens privata angelägenheter. Samtliga respondenter hade kravet att intervjuerna 

måste hållas på en trygg plats där bara intervjuaren och intervjuperson hade tillträde. En 

respondent föreslog ett kontor i föreningslokalen som vi fick disponera där samtliga intervjuer 

genomfördes. Jag har uppnått en muntlig överenskommelse med samtliga intervjupersoner; 

detta kallar Kvale (1997) informerat samtycke. Intervjuernas längd varierade mellan 55 

minuter och 90 minuter. Jag har fått godkännande att banda samtliga intervjuer.  
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Jag upprättade en halvstrukturerad intervjuguide, med på förhand bestämda teman. May 

(2001) menar att intervjuer som görs av olika intervjuare, som använder samma intervjuguide, 

kan ge helt olika resultat beroende på intervjuarnas förkunskaper. Intervjuerna inleddes med 

öppna frågor som berör ovannämnda teman. Följdfrågorna kunde dock variera vid olika 

intervjuer beroende på vad intervjupersonen hade berättat innan. Jag upptäckte att 

intervjupersonerna lättare kunde öppna sig och berätta mer så fort jag berättade om egna 

erfarenheter i arbetet med kriminella som jag har kommit i kontakt under mina yrkesår. Efter 

de första fem minuterna av intervjun med inledande bakgrundsfrågor började respondenterna 

komma in allt mer i intervjun. De flesta intervjuer gick till på så sätt att respondenterna talade 

¾ delar av intervjutiden medan jag själv ställde frågor och talade ¼ del av tiden. 

 

Kvale (1997) menar att ett viktigt inslag vid en intervju är att rikta fokus mot intervjupersonen 

och samtalsämnet. Att välja en allmän plats som en kafeteria eller ett kontor för 

genomförandet har både sina fördelar och nackdelar. En allmän plats ger en känsla av 

neutralitet som i sin tur kan vara ett hinder om man vill prata om känsliga ämnen som 

kriminalitet. Att göra intervjuer på ett kontor, som i mitt fall, ger bättre möjligheter för 

koncentration där fokuseringen på samtalsämnet underlättas och man kan prata mer 

avslappnat. De flesta av respondenterna visade stor flexibilitet under intervjuerna och jag 

upplevde att det var lätt att byta samtalsämne samt åtgärda de praktiska problem som uppstod 

vid intervjun.  

 

May (2001) hänvisar till en studie av social- ekonomisk och politisk status hos den svarta 

befolkningen i USA, som genomfördes av vita intervjuare, där resultaten kunde sammanfattas 

som mycket nöjda. När samma studie genomfördes av svarta intervjuare förändrades attityden 

hos den svarta befolkningen och mer radikala åsikter kom fram. Min bakgrund samt 

erfarenhet av att jobba med kriminella i fängelset i många år, var mycket värdefulla för 

studiens genomförande. Jag hade inga svårigheter att begripa den tuffa jargongen som 

används inom gänget. Under intervjuerna kom jag in på två områden som jag uppfattade som 

mycket känsliga för intervjupersonerna. De områden det handlade om var icke preskriberade 

och ouppklarade brott samt inställning till brottsoffer. Arbetet med att skriva ner intervjuer 

tog ca en vecka.  
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2.4 Urval och etik 

Samtliga intervjuer är så kallade respondentintervjuer, dvs. att man intervjuar de personer som 

är föremål för studien (Esaiasson m.fl. 2003). För att få tillträde till den slutna miljön och 

komma i kontakt med intervjupersoner så använde jag mig av ”gatekeepers”, dvs. personer 

som gjorde det möjligt för mig att komma in i den kriminella miljon. Jag tog kontakt med två 

personer i Norra Botkyrkas undre värld som jag kände sedan tidigare och presenterade min 

avsikt att göra en studie om kriminella från Norra Botkyrka. Jag frågade om de ville/kunde 

hjälpa mig med att komma i kontakt med det lokala gänget i Norra Botkyrka. En av mina 

gatekeepers var föremål för en tidigare studie som jag genomförde och tyckte att det var 

möjligt. Han förklarade att jag bär ansvaret och vet (sedan tidigare) vilka spelregler som gäller 

i den kriminella världen, dvs. ”Inga namn och inga personliga uppgifter.” Vidare kom vi 

överens om att de personer som ingår i studien skall detaljerat informeras om min närvaro i 

deras omgivning under de kommande veckorna. Jag fick erbjudande om att följa med dem 

senare samma kväll och träffa hela gänget i föreningslokalerna1. Vi kom överens om att det 

var bäst att jag introducerades till de övriga via gatekeepers för att få bort misstänksamhet och 

ifrågasättande.  

 

Jag informerade respondenterna om att forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet skulle 

tillämpas, vilket bl.a. innebär att respondenter informeras om syftet med forskningen, att 

forskningen sker på frivillig basis och att respondenter kan hoppa av under studiens gång, 

intervjupersonen anonymiseras (konfidentialitet) samt att denna lämnar sitt samtycke till 

intervju. Detta kallas av Kvale (1997) informerat samtycke.  

 

Redan vid utskrivning av intervjun vidtog jag forskningsetiska aspekter och anonymiserade de 

känsliga uppgifter om platser, personer, lokaler och andra detaljer som kunde avslöja några 

individer. Jag tilldelade fingerade namn för alla som deltar i studien. Kvale (1997) 

rekommenderar att man redan i tidigt stadium av skrivandet döljer eventuella känsliga 

uppgifter. Samtliga intervjuer raderades efter att de har skrivits ner.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet  

Kvale (1997) menar att om undersökningen ska vara valid krävs det att 

undersökningspersonerna svarar sanningsenligt på frågor. Med reliabilitet menas den säkerhet 

                                                 
1 Av anonymitetsskäl väljer jag att kalla deras samlingslokaler för föreningslokaler. 
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med vilken den aktuella variabeln mäts, dvs. noggrannhet eller tillförlitlighet (Byström 2000). 

För att kunna uppnå tillförlitliga studieresultat krävs det att mätinstrumenen är kompakta och 

precisa (Kvale.1997).  

 

Det finns dock en viss skillnad i validitet mellan kvalitativa och kvantitativa studier. 

Kvalitativa studier har generellt en högre grad av validitet än kvantitativa studier tack vare 

den flexibilitet som är specifik för kvalitativa intervjuer (Djurfeldt m.fl., 2003). T.ex. ett 

lämplighetstest för uttagning av sökande till en utbildning kan ge samma resultat vid 

upprepade mätningar på en och samma grupp av sökande, dvs. att testen har hög reliabilitet. 

Men testet kan vara bristfälligt och oanvändbart eftersom det inte kan urskilja lämpliga från 

olämpliga, dvs. att testen har dålig validitet (Byström, 2000).  

 

Eftersom denna studie handlar om en grupp kriminella, vars aktiviteter oftast är straffbara 

enligt lagen, kan det vara möjligt att respondenternas svar har påverkat resultat. Jag blev 

bemött med viss misstänksamhet av vissa personer. Detta kan ha påverkat studiens resultat.  

Förutom respondenternas påverkan så har även min tolkning av data varit påverkad av mina 

tidigare erfarenheter, attityder och värderingar kring arbetet med kriminella i fängelset. Tack 

vare triangulering har jag kunnat jämföra det insamlade datamaterialet. 

 

2.6 Bearbetning av datamaterial   

Det finns en väsentlig skillnad i bearbetning av intervju och observationsdata. Intervjuerna 

skrivs ner, medan observationsdata måste ”tolkas” i förhållande till frågeställningar.  

 

Samtliga intervjuer lyssnades av 1-2 gånger innan de skrevs ned. Därefter har jag läst igenom 

citat och systematiserat datamaterialet efter olika teman. Jag använder endast de citaten som 

bästa sätt belyser och karakteriserar studie området. . 

 

Observationerna dokumenterades på så sätt att jag efter varje observationspass eller senast 

morgonen därpå sammanfattade kort och skrev ner i dagboken det som har observerats under 

observationspasset. Jag har valt att redovisa några detaljer från olika observationspass i de 

olika miljöerna där observationer genomfördes för att på så sätt återge till läsaren den bild och 

de intryck som jag fick under fältarbetet. Citat från intervjuer och mina anteckningar och 

sammanfattningar av observationer återges sparsamt.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 
I kapitel tre kommer jag att redovisa studiens teoretiska utgångspunkter. Jag har valt att 

använda mig av kriminologiska, sociologiska och psykologiska teorier, Goffmans 

dramaturgiska perspektiv, Elias och Scotsons distinktion ”Vi” och ”Dem” samt Connells teori 

om maskuliniteter. Samtliga teorier valdes med hänsyn till de olika huvudteman som finns i 

studien.  

 

3.1 Avvikande beteende 

Giddens (1997) hävdar att undersökningen om avvikande beteende är en av sociologins och 

kriminologins mest fascinerande uppgifter. Undersökningar om avvikande beteende betraktas 

som det mest komplicerade forskningsområdet på grund av att det karakteriseras av nästan 

lika många regelbrott som det finns regler. Han menar att det första som vi måste lära oss är 

att ingen av oss är ”normal”, vilket vi människor brukar tro. Kunskaper om avvikande 

beteende är vårt hjälpmedel att begripa de människor vars beteende skulle vara främmande 

eller helt obegripligt för oss om vi inte hade fått kunskaper om vilka drivkrafter som styr 

deras beteende och handlingar. 

 

”Avvikelsen kan definieras som att en person inte följer en viss norm (eller en 

uppsättning normer) som är accepterad av en majoritet av individerna i ett visst 

samhälle eller socialgruppering. Inget samhälle kan enkelt delas upp i dels 

sådana som följer normerna, dels sådana som avviker från dem”.   

(Giddens 1997, s. 209)  

 

Enligt Giddens (Ibid.) har de flesta av oss någon gång valt att avsiktligt eller oavsiktligt 

överskrida allmänt accepterade normer och regler för beteendet. Det kan handla om små saker 

som att ha stulit godis, tagit saker från skolan eller jobbet för att sedan använda dem för sina 

privata ändamål etc. Många utav oss har använt hasch eller andra droger, köpt alkohol även 

om vi inte hade åldern inne eller kört för fort i trafiken, kört onyktra etc. Han menar vidare att 

avvikelsebegreppet är mycket omfattande och kan variera. Han ger två exempel på avvikande 

beteende. En framgångsrik miljardär och avvikare Howard Huges (från England) som byggde 

sitt ekonomiska imperium genom en blandning av hårt arbete, kreativa idéer och kloka 
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investeringar. Detta går i linje med några av de västerländska värden som betonar vikten av 

materiella belöningar och individuell framgång. Men i andra avseenden avvek miljardärens 

beteende starkt från det som vi kallar för vanliga normer. Miljardären levde sista åren av sitt 

liv i en total isolering från yttre världen och lämnade sällan sin hotellsvit. Han hade låtit håret 

och skägget växa och liknade mer en profet från bibelns värld än en framgångsrik affärsman. 

Ett annat exempel på avvikande beteende är fallet med Ted Bundy (från England) som var 

väldigt angelägen att följa samhällsnormer till det yttre. Vidare var han en hedervärd 

medborgare som bland annat var aktiv i en frivillig organisation som hjälpte olyckliga 

människor och självmordskandidater. Bundy dömdes till döden eftersom han var 

massmördare. Domaren berömde hans färdigheter i att försvara sig själv i rätten, men 

påpekade också hur han hade slösat bort sin talang. Detta var två exempel på hur en människa 

utåt sett kan vara helt normal men åt andra sidan i hemlighet vara extremt avvikare. Giddens 

(1997) menar att avvikelse inte bara är specifik för individer, utan den kan också kopplas till 

hur grupper beter sig. 

 

3.2 Biologiska aspekter 

En av de första som försökte förklara brottslighet och andra former av avvikelser var den 

franske antropologen Paul Broca (Giddens, 1997). Han påstod att han kunde urskilja 

egenskaper i den kriminelles huvudform och i deras hjärnor som man i vanliga fall inte kunde 

hitta hos laglydiga människor. Teorin fick stöd av den italienske kriminologen Cesare 

Lambroso som menade att vissa personer föddes med kriminella tendenser och att man kunde 

identifiera dem på skallformen (Sarnecki 2003). Lambroso menade att man kunde påverka 

utvecklingen av det kriminella beteendet genom en inriktad social inlärning, men betonade att 

de flesta brottslingar var biologiskt degenererade och defekta.  Teorier om sambandet mellan 

genetiskt arv och kriminalitet aktualiserades genom William Sheldons arbete under 1940-talet 

(Sarnecki, 2003). Han utvecklade tre typer av kroppslig konstitution, varav en av dessa hade 

direkta kopplingar till avvikelse och kriminalitet. Resultaten av hans studie talar om att 

kraftiga och muskulösa (mesomorfa) personer visar en betydligt större sannolikhet för att bli 

avvikare än de som hade en smalare och tunnare kroppshydda (ektomorfa) eller något rundare 

personer (endomorfa). Lambrosos teori har fortfarande sina anhängare, men den har dock 

utsatts för omfattande kritik. Sarnecki (2003) menar att man har gjort undersökningar och 

studerat interner på uppfostringsanstalter och om det finns någon koppling mellan 

kroppsbyggnad och vistelsen på sådana anstalter. Studieresultatet visade att det snarare 
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handlar om att man i rättssystemet föredrar att låsa in kraftigare interner eftersom de kan bli 

svårare för anstaltspersonalen att hantera . 

 

3.3 Psykologiska aspekter 

Giddens (1997) menar att det psykologiska perspektivet liksom det biologiska synsättet 

förknippar kriminalitet med speciella personlighetstyper som även kallas för psykopater. 

Psykopati är en antisocial personlighetsstörning som kännetecknas av frånvaro av 

skuldkänslor. Psykopater har svårt att underordna sig samhällets regler, att planera och leva 

sig in i andras situation och att dra lärdom av egna misstag. Störningen börjar i tidiga år 

genom skolk, slagsmål, vandalisering och narkotikamissbruk och fortsätter i vuxen ålder med 

svårigheter att anpassa sig till arbete, instabila relationer och slutar ofta med kriminalitet. 

Psykopatiska drag brukar i regel avta med åren. Begreppet psykopati anses inte ha stort värde 

eftersom nästan alla undersökningar av individer med psykopatiska egenskaper var dömda 

brottslingar, vilket har resulterat i att dessa egenskaper har beskrivits på ett negativt sätt. 

Giddens (Ibid.) menar att om vi skulle göra en undersökning för att beskriva psykopati på ett 

positivt sätt, skulle vi behöva sätta en annons i tidningen: 

 

“Är du äventyrslysten? Forskare vill komma i kontakt med äventyrslystna 

personer som lever ett omväxlande liv och som i stor utsträckning låter sig 

styras av impulser. Är du den sortens person som skulle göra nästan vad som 

helst för att anta en utmaning, ring det här numret ...” 

 (Giddens 1997 s. 213f) 

 

De som eventuellt skulle svara på en sådan annons kan vara upptäcktsresande, legosoldater, 

chefer, elitidrottare eller människor som har fått nog av vardagslivet. Även om kriminella 

uppvisar personlighetsdrag som skiljer sig från den övriga befolkningen, kan vi med de 

psykologiska teorierna om kriminalitet endast förklara vissa aspekter av kriminalitet.  

 

Sarnecki (2003) menar att den moderna neuropsykiatriska forskningen utvecklades vid sidan 

om den hårt ifrågasatta biologiska forskningen. Han tar upp ett exempel från slutet av 1940- 

talet när det inträffade en hemsk olycka vid ett järnvägsbygge i USA. En ung arbetare vid 

namnet Phineas Gage hade med hjälp av en järnstång lagt in explosiv i ett hål som borrades i 

berget. Detta resulterade i en kraftig explosion som slungade ut stången igenom Gages huvud. 
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De flesta som kände Gage tyckte att han mirakulöst överlevde olyckan utan några men. Före 

den olyckliga händelsen var han en ödmjuk, balanserad och väldigt omtyckt människa av sina 

arbetskamrater. Efter olyckan blev han mycket obehaglig, oberäknelig och hade nedsatt 

impulskontroll och svårt att kontrollera sina aggressioner. Fallet Gage blev senare noggrant 

beskriven i den medicinska litteraturen och gav de första insikterna om kopplingen mellan 

hjärnans funktioner, sociala relationer och individers personlighet (Sarnecki, 2003).  

 

3.4 Sociologiska teorier  

Giddens (1997) hävdar att sociologiska teorier om kriminalitet ger en mer tillfredsställande 

förklaring av kriminalitetens natur. Sociologiska teorier betonar ömsesidigt beroende mellan 

konformitet och avvikelse i olika sociala sammanhang. En individ som vill vara medlem i ett 

gäng måste bevisa att han är tuff, vilket kan leda till att han ställs under grupptryck och 

därmed medföra att han utför någon typ av brottslig handling som t.ex. bilstöld eller 

misshandel. Det är allmänt känt att kriminella handlingar som stöld och inbrott begås av de 

människor som har det sämst i samhället, medan andra typer av brott som skattebrott är 

begränsade till människor som har ett visst mått av välstånd (Sarnecki, 2003).  

 

Kriminologisk forskning i Europa, i början av 1900-talet, dominerades av de biologiska 

faktorernas betydelse för utvecklingen av kriminalitet hos individer. En parallell utveckling 

inom kriminologisk forskning följde i många stater i USA. Vid Chicagouniversitet 

utvecklades dock en helt ny typ av kriminologisk forskning med en stark sociologisk 

inriktning. Denna inriktning fick namnet Chicagoskolan och har fått en enorm betydelse för 

modern kriminologisk forskning. Inom Chicagoskolan kan man urskilja fyra olika teoretiska 

inriktningar som har stort inflytande över dagens kriminologiskt tänkande (Sarnecki, 2003).  

 

Chicagoskolans huvudinriktningar är: 

 

- Socialekologi 

- Differentiella associationer 

- Symbolisk interaktionism 

- Kulturkonflikter 
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Robert Park var en av Chicagoskolans förgrundsfigurer och utvecklade en socialekologisk 

teori om storstadens evolution (Sarnecki, 2003). Han delade in storstaden i en mängd 

olikartade populationer vilka var på olika sätt involverade i komplicerade relationer med 

varandra. Parks idéer vidareutvecklades av forskaren Ernest Burgess som delade staden i fem 

koncentriska cirklar som skilde sig beroende på hur marken användes i denna: 

 

Zon 1: Affärs- och industridistrikt i stadens centrum 

 

Zon 2: Stadens äldsta del som invaderades av industri och affärer. En övergångszon eller 

slumområde, där säsongarbetare och fattiga människor bor.  

 

Zon 3: Område där yrkesutbildade arbetare bor 

 

Zon 4: Bättre bostadsområde med villor och lägenheter 

 

Zon 5: Förstäder (förorter) 

 

Här är det viktigt att påpeka att den amerikanska indelningen i zoner inte överensstämmer 

med den svenska indelningen.  

 

Burgess studie visade att ekonomiska och sociala situationer hos människor som bodde i de 

olika områdena visade på stora skillnader (Sarnecki, 2003). Studien utvecklades vidare av 

Clifford Shaw och Henry McKay som matade in statistiska uppgifter om brottslighet i 

Burgess fem zoner och kom fram till att brottsligheten var störst i Zon 2. Zonen 

kännetecknades av låga hyror där många människor bodde endast tillfälligt i väntan på att 

flytta någon annanstans och därifrån kommer benämningen zone in transition. De här 

områdena kallas av Shaw och McKay för social desorganisation. De anser att det, i de här 

områdena, finns en uppsättning av normer och värderingar som stödjer brottsligt beteende och 

som är tillräckligt starka för att styra beteende hos de unga brottslingarna. Dessa normer och 

värderingar överförs till ungdomar genom t.ex. tal, gester och interaktion mellan ungdomar 

och de etablerade gäng som finns i området.  

 

Edwin Sutherland konstruerade i slutet av 1930-talet teorin om differentiella associationer. 

Han kopplade ihop brottsligheten med differentiellt umgänge. Han förkastade biologiska och 
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psykologiska förklaringarna och utgick ifrån ett sociologiskt perspektiv. Hans idé var enkel 

och byggde på att ett samhälle som består av många olika subkulturer tenderar till att 

uppmuntra till vissa kriminella handlingar medan detta inte är fallet i andra delkulturer. En 

individ riskerar att bli kriminell genom umgänge med andra individer som står nära och anses 

vara bärare av kriminella normer (Sarnecki, 2003). Enligt denna teori lärs kriminalitet in på 

ungefär samma sätt som laglydigt och konformt beteende. Både kriminella och hederliga 

arbetande medborgare har för avsikt att tjäna pengar. Skillnaden är att kriminella väljer 

otillåtna metoder för att uppnå sina mål (Giddens, 1997). Sutherland var bland de första som 

studerade ekonomisk brottslighet och myntade begreppet White-collar crime. Han fokuserade 

på den brottslighet som begicks av högt uppsatta samhällsmedlemmar inom ramen för deras 

yrkesutövning och bytte fokus från arbetarklassen och de allra fattigaste medborgarna. 

Sutherland drog slutsatsen att inlärning av brottslighet genom differentiella associationer sker 

även i övriga samhället, inte endast i slumområdena.  

 

Forskarna inom Chicagoskolan ställde sig frågan om vad som orsakar den sociala 

desorganisationen (Sarnecki, 2003). Några av forskarna sökte svaret i de konflikter som 

uppstår inom ett samhälle och kom fram till att det finns konflikter mellan olika kulturer i de 

stadsdelar där fattiga emigranter bor. Sutherland och Wirth hävdade att dessa värdekonflikter 

ledde till brottslighet. Individen hamnar i en svår situation och kan bara följa den egna 

gruppens normer och kulturella koder och på så sätt lätt hamna i konflikt med det etablerade 

samhällets normer, som i sin tur kan leda till att individen blir marginaliserad och står utan 

arbete och bostad samt blir socialt isolerad från gemenskapen.  

 

3.5 Mertons Strain-teori 

Robert Merton (1938, 1996) utvecklade på 1930-talet i USA en Strain-teori. Enligt Merton är 

det samhällsstrukturen som orsakar uppkomsten av avvikande beteende. Strain-teorin bygger 

på begreppet anomi som ursprungligen myntades av Durkheim (1968) då han konstruerade 

sin anomiteori om avvikelsen. Begreppet anomi utvecklades för att förklara att traditionella 

normer och värderingar hade undergrävts i det moderna samhället, utan att nya hade 

tillkommit. Detta resulterar i att människor känner sig vilsna och ångestfyllda och därför är 

anomi en av de sociala faktorer som har inflytande över självmordstendensen. Durkheim 

ansåg att snabba ekonomiska och politiska förändringar i samhället kan leda till upplösning av 

samhällsnormer och som i sin tur kan leda till en ökning av självmordsfall och kriminalitet. 
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Merton (1938) menar att avvikande beteende och kriminalitet är ett resultat av ”spänningen” 

mellan individens mål och de resurser som individen disponerar utifrån individens 

klasstillhörighet. Han menar att när en individ inte lyckats uppnå de uppsatta livsmålen, 

igångsätter Strain (frustration, spänning) mellan individernas livsmål och resurser, som senare 

orsakar individernas kriminalitet och avvikande beteende. Teorin är mycket användbar då 

man vill förklara brottslighet hos underprivilegierade grupper, lägre samhällsklasser, etniska 

minoriteter och marginaliserade grupper. Teorin är bristfällig då den liksom de flesta andra 

kriminologiska och sociologiska teorier inte kan förklara brottslighet hos privilegierade 

samhällsmedlemmar. Denna teori förklarar även de grupper som utvecklar avvikande men 

icke brottsligt beteende.  

 

Merton menar att alla individer som upplever anomi eller spänningar/frustration i 

diskrepansen mellan livsmålen och de socialt accepterade medlen inte utvecklar brottsligt 

beteende.   

 

Enligt Merton finns det fem olika sätt att anpassas och reagera på spänningar: 

 

Konformitet innebär att individer förfogar över de medel som är nödvändiga för att uppnå de 

samhällsmål som det etablerade samhället ställer upp. Individen kan genom sin intellektuella 

kapacitet eller olika investeringar genomgå en bra utbildning eller etablera företag för att 

uppbringa bra inkomster i framtiden. Detta kan leda till att det inte blir några konflikter 

mellan det etablerade samhällets mål och medel.  

 

Innovation innebär att individen fortsätter att aktivt sträva efter och acceptera de mål som 

uppsätts av det etablerade samhället men saknar legitima medel för att uppnå dessa mål. 

Dessa individer hittar ”alternativa” sätt att uppnå målen. I Sverige har forskarna visat att det 

ofta är invandrare som drabbas av strain (frustration, spänning). Nyanlända invandrare 

konfronteras med den höga levnadsstandarden men saknar själva ekonomiskt och socialt 

kapital som skulle hjälpa dem att uppnå det svenska samhällets mål. Individerna kan genom 

kriminella handlingar som t.ex. stölder och bedrägerier komma åt ekonomiska medel. Merton 

menar här att kriminalitet har blivit ett innovativt beteende.  

 

Ritualism kännetecknas av att individer tappar målet pga. fokusering på medel och noggrann 

följsamhet av lagar. Dessa individer utvecklar i regel inte kriminalitet, utan följer slaviskt 
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lagar och blir byråkrater och rättshaverister. Merton menar att det neurotiska beteendet hos 

ritualister blir en form av avvikande beteende.  

 

Tillbakadraganden är en form där individer väljer att dra sig tillbaka tillbaka och slutar att 

sträva efter att uppnå de mål som det etablerade samhället har satt upp.  Individerna söker sig 

till religion, alkohol, droger eller annat missbruk.  

 

Rebelliskhet innebär att individer väljer att göra uppror och på så sätt strävar efter att få en ny 

social ordning. De nöjer sig inte med ett vanligt ”Svenssonliv” utan väljer istället att utföra 

brottsliga handlingar för att uppnå förändring och sina livsmål. Dessa grupper kan utveckla 

allvarliga lagöverträdelser som terrorism. De kan använda extremt våld och är ofta typiska för 

olika höger- och vänstergrupper, miljörörelser eller militanta veganer.   

 

3.6 Stämplingsteori  

Stämplingsteori har sin grund i symbolisk interaktionism och har som utgångspunkt att 

kriminalitet definieras av det etablerade samhällets krav på individen (Sarnecki, 2003). Teorin 

bygger på omgivningens reaktioner på avvikande beteende. Grunden är att en handling skall 

beläggas med straff för att kunna rubriceras som brott.  

 

Stämplingsteoretikern Lemert (1951) menar att en individ begår en brottslig handling, s.k. 

primär avvikelse, av kulturella, psykologiska eller andra orsaker. Studier av självrapporterad 

brottslighet visar att många ungdomar begår brott men blir inte upptäckta. De slipper därför 

samhällets reaktioner och uppfattas inte som brottslingar och avvikare. De individer vars 

primära avvikelse blir upptäckta och samtidigt får en stark samhällsreaktion riskerar att bli 

stämplade som brottslingar och avvikare vid nästa s.k. sekundära avvikelse eller brottslig 

handling och får ännu starkare reaktion från samhället. Detta kan leda till att individen får en 

negativ identitet och syn på sig själv. Individen accepterar den nya identiteten och börjar 

avvika oftare och bryter mot det etablerade samhällets lagar och normer i ännu större 

utsträckning. En individ kan slippa samhällets reaktion om han/hon inte upptäcks, å andra 

sidan kan en individ uppfattas som en brottsling utan att individen har begått något brott om 

omgivningen tror att individen är skyldig. Detta beror på vilken uppfattning omgivningen har 

om individen (Sarnecki, 2003).  
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3.7 Subkulturens, den sociala kontrollens och könets betydelse  

I det här avsnittet kommer jag att fokusera på tre faktorer som kan ha betydelse för utveckling 

av avvikande och brottsligt beteende. De faktorer som jag väljer ut är uppkomsten av 

subkulturer, den sociala kontrollens betydelse samt könets betydelse vid utveckling av 

brottsligt beteende. 

 

3.7.1 Subkulturens betydelse 

Cohen (1955) var en av de första forskare som studerade uppkomsten av kriminella 

subkulturer. Han utgick ifrån Mertons Strain teori och hävdar att ungdomar från underklassen 

utvecklar en egen subkultur som en protestaktion mot skolans och andra 

samhällsinstitutioners krav på en anpassning till de mål som uppsätts av medelklassen som 

ideal. Medelklassens mål är svåra att uppnå för underklassens ungdomar och de väljer att 

bilda gäng och premierar andra värden än de som sätts upp av medelklassen. Enligt Cohen är 

kriminella subkulturer ett fenomen som huvudsakligen förekommer hos arbetarklassens 

ungdomar. Han ser ungdomsbrottslighet som ett gruppfenomen där brottsliga normer och 

värderingar överförs genom interaktion mellan individer i den brottsliga subkulturen.  

 

Även Elias och Scotson var intresserade av ungdomsbrottlighet och subkultur. Elias och 

Scotson (1999) studerade ungdomsbrottslighet och kriminella subkulturer i en 

arbetarklassförort vid namn Winston Parva i staden Leicester i England. Under studiens gång 

hamnar deras fokus från ungdomsbrottslighet till grupprelationer mellan de etablerade och 

outsiders i området, därifrån studiens namn ”Etablerade and Outsiders”. De använder 

distinktion Vi och Dem för att förklara maktrelationer och grupprelationer i den subkulturen 

som var föremål för studien. Elias menar att de konflikter som uppstår handlar om 

”maktfördelning” och de spänningar och förmåner som makten ger. Elias förklarar hur 

gruppens gemenskap uppstår, etableras och fungerar. Enligt honom beror gemenskapen på ett 

välutvecklat kontaktnät hos den etablerade gruppen. Nykomlingarna (outsiders) nekades 

tillträde till den etablerade gruppen pga. de maktrelationer som fanns. Den etablerade gruppen 

förfogade större kapacitet av gemenskap och ”stämplade” outsiders som ett hot mot den 

etablerade gruppen och den rådande maktordningen vilket ledde till moralisk stigmatisering 

och marginalisering av outsiders. Eftersom nykomlingarna nekades tillträde till den etablerade 

gruppen samt vägrade att acceptera de etablerades normer och traditioner uppstod en ”Vi” och 

”Dem” relation.  
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3.7.2 Den sociala kontrollens betydelse 

Travis Hirschi (1969) var en kontrollteoretiker och utvecklade den sociala band-teorin (social 

bond theory). Han utgår ifrån att relationer inom gruppen till vilka individen hör har en 

mycket betydelsefull roll för om individen kommer att utveckla brottsligt beteende eller inte. 

Avsaknad av dessa sociala band (kontroll) ger individen möjlighet att göra brottsliga 

handlingar som ligger i individens intresse, men strider mot de etablerade samhällsnormerna. 

Enligt honom finns det fyra element hos de sociala band som avhåller individen från att begå 

brottsliga handlingar: 

 

– Anknytning till konventionella personer och aktiviteter som t.ex. föräldrar, syskon, 

skola, kyrkan och kamrater. 

 

– Åtaganden i relation till det moderna samhället som t.ex. investeringar i utbildning och 

arbete. 

– Delaktighet i konventionella aktiviteter som t.ex. skolan, föreningar och arbete. 

 

– Övertygelse om samhällsordningens legitimitet som t.ex. positiv inställning till lag, 

ordning, myndigheter samt negativ inställning till brottslighet och missbruk.  

 

Med hjälp av Hirschis sociala kontrollteori kan vi förstå brottslingar och narkomaner som har 

misslyckats med utbildning och står utanför arbetsmarknaden och andra socialt accepterade 

aktiviteter.  

 

3.7.3 Könets betydelse 

Genus används för att förklara relationer mellan män och kvinnor och det som anses som 

manligt och kvinnligt är inte biologisk givet utan socialt och kulturellt konstruerat (Lander, 

2003). Min tanke är att utifrån genusperspektiv titta på hur maskuliniteter konstrueras. 

Genussystem innebär den systematiska organiseringen av kön som är grunden för social 

olikhet mellan kvinnor och män där männen allt som ofta är normen. De feminina normerna 

finns inom den privata och sociala sfären som kretsar sig kring omvårdnad och omsorg av det 

privata som familj.  
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Connell (1996, 2003) hävdar i sina teorier att maskuliniteten konstitueras genom kroppsliga 

handlingar - det är de fysiska kroppsliga aktiviteterna som skapar, konstruerar och 

rekonstruerar maskuliniteten. Connell refererar ofta i sina teorier till hur maskuliniteten 

förkroppsligas i verksamheter och aktiviteter som idrottsutövning, kriminalitet, fysiskt 

krävande arbeten som industriarbeten och sex. Men de kroppsliga handlingarna är allt som 

oftast symboliska handlingar för att hävda dominansen gentemot kvinnorna vilka som 

dominerar och vilka som ska domineras. Detta är ett effektivt instrument för maskuliniteten 

att upprätthålla hegemonin. Idrotten är organiserad på ett sätt som innebär tydliga och 

bestämda sociala relationer: tävling och hierarkier bland män, exklusion av eller dominans 

över kvinnor. Dessa sociala Genusrelationer realiseras och symboliseras i det kroppsliga 

uppträdandet (Connell, 1996).  

 

Kriminalitet är exempelvis en utmärkt arena för maskuliniteten att förkroppsliga sin dominans 

gentemot feminismen där man genom fysiska handlingar visar vem som vågar mest eller är 

starkast och det är dessa normer som gäller i fall man ska vara något att räkna med. Men även 

strukturen som aktivitet är här av betydelse, det är strukturen som ger mening åt de kroppsliga 

handlingarna (Ibid).  

 

Det torde då innebära att för att maskuliniteten ska kunna vara dominerande så bör den utövas 

på en arena där maskulina handlingsmönster/strukturer och normer är gällande, exempelvis i 

fysiska sammanhang där maskulina erfarenheter och kroppsliga egenskaper har fördel i de 

aktiviteter som utförs.  

 

Messerschmidt (1993) menar att det är i grund och botten tillgången till makten som har den 

avgörande rollen i om något ska definieras som maskulint respektive feminint. En jämförelse 

mellan strukturer för kvinnors och mäns brottslighet kan ge svar på många frågor inom 

området genus och brottslighet. Messerchmidt hävdar att de flesta av de kriminologiska 

teorierna utgår ifrån mannen som norm samt att kvinnor inte är inkluderade i det empiriska 

materialet.  

 

3.8 Gemenskap och roller 

Goffmans teorier är mycket uppskattade inom sociologin vid studier av vardagsliv. Hans 

teorier handlar ofta om olika roller som vi intar i vardags livet. Goffmans (2000) 
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dramaturgiska perspektiv framställer livet som ett skådespel, där vi agerar som aktörer på en 

scen. Vi beskriver oss som vi tror eller vill att omgivningen ska se oss. Vi bär ”masker” i vårt 

uppträdande och visar upp den fasad som vi tror att omgivningen vill se. Genom den sociala 

interaktionen byggs både identitet och personlighet upp. På ett djupare plan handlar det om 

hur vi bekräftar våra ”jag” och ”våra” identiteter. När vi möter andra människor så försöker vi 

skaffa information om varandra. Det kan vara information om socialklass, skicklighet eller 

pålitlighet. När vi möter andra observatörer så förutsätter vi att de skall acceptera den roll som 

vi visar för dem. 

 

Goffman (2000) menar att ett team eller en individ måste kunna bevara sina hemligheter vid 

uppträdandet.  Han tar upp några typer av hemligheter som kan vara relevanta för teamets 

eller individens uppträdande: 

 

– Mörka hemligheter dvs. när vi vill dölja något 

 

– Strategiska hemligheter som t.ex. affärsstrategier 

 

– Inside hemligheter t.ex. några personliga hemligheter 

 

Goffman (2000) använder termen diskrepanta roller och definierar den som att befinna sig 

utanför en social verklighet, en region eller ett rum men ändå känna till vad som pågår där 

inne. Exempel på diskrepanta roller är angivare, konkurrentspion, kontrollant och ombud. När 

två team/individer möts brukar de hålla fast vid rollen vid en konfrontation i en social 

interaktion. Avvikande från detta är när de är i de bakre regionerna. Andra diskrepanta 

roller/dubbelspel kan vara en kriminell persons liv där man är en ”normal” medborgare och 

har familj samt är kriminell och avvikare. I teamet kan det också förekomma dubbelspel 

genom att visa kärlek och sitt fina jag mot teammedlemmar men däremot vara hänsynslös mot 

andra och konkurrenter. Han använder begreppet dramaturgisk lojalitet och menar att 

medlemmen inte får förråda teamets hemligheter av egoistiska skäl. En negativ konsekvens av 

denna lojalitet kan vara kriminellas uppträdande vid polisförhör eller när man avslöjar något 

som kan få stora konsekvenser för de övriga medlemmarna. Det är också viktigt att 

medlemmen/individen har den så kallade dramaturgiska disciplinen och bevarar den under sitt 

framträdande på de olika platserna i allmänheten.  Han använder även termen ”finkänslighet” 

som syftar till exempelvis en situation där man kan ”fånga upp” en interaktion, ett samtal och 
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försvinna från platsen (vara icke intresserad) eller låtsas att man inte är intresserad av det som 

pågår.  

 

Goffmans dramaturgiska perspektivet och teorier om roller kommer att användas som 

hjälpmedel vid analys av intervjuer och olika roller i de sociala relationer som förekommer i 

studien.   

  
 3.9 Tidigare forskning 

Sarnecki (1986, 2001, 2003) har studerat Brottsliga nätverk i Stockholm. Hans studie byggde 

på antagandet att en individs beteende påverkas av dennes sociala omgivning. Genom att 

studera ”co-offending” utifrån nätverksanalytiska utgångspunkter vill Sarnecki få en bild av 

den process, som antas förekomma av många teoretiker, när brottslighet och annat avvikande 

beteende överförs mellan individer. Sarnecki vill se hur dessa mekanismer konkret fungerar 

(Sarnecki, Ibid.). Sarneckis undersökning omfattar individer som under åren 1991-1995 var 

misstänkta för brott i Stockholm som polisen registrerade samt misstänkta medbrottslingar till 

dessa. Resultaten från Sarneckis undersökning visar att det finns ett stort centralt nätverk som 

omfattar knappt en femtedel av alla de ungdomar, vilka misstänktes för brott i Stockholm 

under den aktuella perioden samt kända medbrottslingar till dessa. Majoriteten av nätverkets 

medlemmar var pojkar/män.  

 

Ring (2001) har gjort en studie om stöld, droger och våld bland flickor och pojkar. Enligt 

honom begås många brott utan att gärningsmännen blir upptäckta. Även de brott som blir 

upptäckta leder inte till en omedelbar anmälan och registrering, vilket uppmärksammar att det 

finns ett stort mörkertal kring kriminalstatistiken. Med anledning av detta har Kriminologiska 

institutionen vid Stockholms universitet har genomfört två rikstäckande enkätundersökningar 

år 1995 och 1997 av brottslighet bland elever i årskurs nio. Undersökningarna gjordes på ett 

urval av elever i nionde klass och omfattade både pojkar och flickor som svarade anonymt. 

Svarsprocenten var hög, ca 90 procent vid båda undersökningar. Undersökningens fokus låg 

på stöld, narkotikabrott och våldsbrott.  

 

Resultaten visar att knappt en av tio ungdomar har provat narkotika, där vanligaste 

erfarenheten var rökning av hasch och marijuana. Det förekommer inte några märkvärdiga 

skillnader mellan pojkars och flickors självrapporterade narkotikabrottslighet, förutom att 

pojkar rapporterar oftare än flickorna att de har sålt narkotika. Vid frågor om 
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alkoholanvändning svarade sex av tio elever att de har druckit sig berusade under minst ett 

tillfälle under det sista året. Betydligt färre uppger att de röker eller snusar, vilket är det 

vanligaste problemområdet vid sidan av alkohol. Alkoholförtäring, rökning och sniffning är 

jämnt fördelade mellan könen.  

 

I Rings (Ibid.) studie fanns det stora skillnader mellan svar hos pojkar och flickor. Pojkar var 

överrepresenterade i våldsbrottslighet. När det gäller skolk är det relativt många som uppger 

att de vid minst ett tillfälle har skolkat en hel dag från skolan. Anmärkningsvärt är att flickor 

skolkar något mer än pojkar. Vid frågor som gäller utsatthet för brott, så uppgav ca 31 procent 

av ungdomarna att de utsatts för stöld under den aktuella perioden, medan ca 19 procent var 

utsatta för våld och 11 procent var utsatta för hot. Det intressanta är att båda 

undersökningarna (1995 och 1997) visar ungefär likadana resultat. 

  

Slutligen sammanfattar Ring att enklare brott som snatteri och stöld både hemma och ifrån 

skolan är relativt vanliga bland ungdomar. Enligt honom begår pojkar oftare brott än flickor. 

Skillnaden mellan pojkar och flickor är dock väldigt liten eller obefintlig när det gäller de 

vanligast förekommande brottstyperna och beteendena, med undantag av att pojkar uppger att 

de oftare sålt narkotika och blivit utsatta för våld och begått våldsbrott. Den viktigaste 

skillnaden mellan könen i viktimisering finns i utsatthet för våld i allmänhet och grövre våld i 

synnerhet.  
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4. Resultat och analys 

 
I detta kapitel redovisar jag studiens resultat och gör en analys av datamaterial insamlade 

genom deltagande observationer och intervjuer. Jag binder ihop studiens syfte och 

frågeställningar med resultat och studiens teoretiska utgångspunkter.  

 

 

Jag väljer att inleda med ett citat från en respondent: 

 

 

”Det som vi upplever för en dag, upplever inte de vanliga dödliga människorna 

under hela deras liv.” 

 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

Namnen på de intervjuade personerna är inte deras riktiga namn. Jag har valt att ge dem 

fingerade namn i syfte att skydda intervjupersonerna. De intervjupersoner som ingår i denna 

studie är män i åldern mellan 25 och 45 och samtliga bor i Norra Botkyrka. Samtliga 

respondenter har grov kriminell bakgrund och har minst en gång tidigare varit dömda till ett 

längre fängelsestraff. Deras fängelsestraff varierade mellan två till tio år. Flera av 

respondenterna påbörjade sin kriminella karriär när de var tonåringar medan en respondent 

började med kriminell verksamhet relativt sent, efter att han fyllt 20 år. Intervjupersonerna har 

olik etnisk bakgrund. Gemensamt för alla respondenter är att deras familjer har 

arbetarbakgrund.  

 

Christian  är ca 30 år gammal samt född och uppvuxen i en förort i en storstad i Östeuropa, 

där hans pappa gick bort när han var 12 år gammal och där han i samma område lärde känna 

några tunga kriminella. Som 15 åring gav han sig tillsammans med några äldre kriminella, ut 

på sin första brottsturné i dåvarande Västtyskland. Efter några månader och några 

”framgångsrika aktioner” i Västtyskland återvände han hem med pengar och guld. Efter 

ankomsten hem bildade han ett eget gäng som specialiserades på utpressningar eller ”reket” 

som han kallar det själv. Som 17 år gammal ger han sig ut i Europa med sitt gäng på en större 

brottsturné, där de på endast några månader lyckades genomföra ett antal väpnade rån och 
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utpressningar. Vid ett större och mer komplicerat ”arbete”, som han själv säger, blev han 

gripen och senare dömd till fängelse. De pengar och andra värdeföremål som han fick genom 

sina brottsliga aktiviteter lyckades han flytta över till Cypern. Han klarade sig lindrigt vid 

rättegången tack vare sin låga ålder. Tiden i fängelset som han beskriver som oerhört svår och 

påfrestande hjälpte honom att knyta nya kontakter. Efter ett avtjänat tvåårigt fängelsestraff 

utvisades han till sitt hemland. Under fängelsevistelsen hade han lyckats bygga upp sin kropp, 

rent muskelmässigt, och vuxit till storleken av en atlet. Efter utvisningen återkom han till sin 

hemstad och samlade återigen sitt gäng och fortsatte ”framgångsrikt” med kriminalitet fram 

till Östblockets fall. Efter Sovjetunionens upplösning flyttade han till Sverige, Stockholm där 

han nu hade sina kriminella kontakter.  

 

Capo är ca 40 år gammal och uppvuxen i en liten stad i södra Europa. Fram tills det att han 

var 19 år gammal levde han ett normalt liv med sina föräldrar och syskon. Han är det yngsta 

barnet av tre syskon och fick också därför mer frihet av sina föräldrar än de övriga syskonen. 

Hans pappa var lärare och hela familjen hade gott anseende i hemtrakterna. Han trivdes dock 

inte med sitt liv, vilket ledde till att han ensam flyttade till Sverige när han var 19 år gammal. 

Han började med att starta upp ett eget företag i byggbranschen. På relativt kort tid lyckades 

han tjäna mycket pengar och började samtidigt umgås med några av de största gestalterna i 

Stockholms undre värld. Företaget kom allt mer i andra hand medan festandet och 

spelmissbruket blev hans huvudsyssla som kort därefter ledde till kriminella handlingar. Efter 

några år med ”playboy-livet” blev han gripen och dömd till ett långt fängelsestraff. Företaget 

gick i konkurs och vid frigivning, efter att ha suttit av sitt fängelsestraff, hade han ingenting 

kvar att leva på. Under tiden i fängelset utvidgade han sin vänskapskrets bland kriminella och 

var en av ledarna till ett välkänt fängelsegäng. Idag är han gift och har två barn och väljer att 

inte exponeras så mycket.  

 

Serkan är ca 35 år gammal och född och uppvuxen i Botkyrka. När han var tio år gammal 

separerade hans föräldrar, där hans pappa återvände till hemlandet och dog ett år senare. Efter 

föräldrarnas separation och förlusten av ena föräldern, började han allt mer att ta hand om sig 

själv. I och med att han började ta hand om sig själv började han också med kriminalitet och 

droger redan som 13-åring. Vid 16 år började han använda tunga droger samt utföra grövre 

brott. Han har blivit dömd flera gånger och har suttit i fängelse i sammanlagt ca tre år. Serkan 

var medlem i det under 90-talet ökända förortsgänget Fittja boys. Efter att gänget hade 

splittrats hittade han nya kamrater som han började umgås med.  
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Micke är ca 30 år gammal och född i Botkyrka. Vid sidan av honom finns tre syskon, varav 

två är kriminella. Hans pappa gick bort när han var 13, vilket tog väldigt hårt på honom och 

hans bröder, och medförde att han hoppade av skolan och börjat med kriminalitet tillsammans 

med hans två bröder. Micke blev så småningom en medlem i Fittja boys, där han var aktiv 

medlem under ett par år. Genom att gifta sig och skaffa barn försökte han dra sig ur den 

kriminella världen, vilket dessvärre senare resulterade i att han blev tvungen att välja mellan 

familj eller brottskamrater. Efter ett kort äktenskap fick familjen ge vika för brottskamraterna. 

Micke blev efter detta dömd två gånger till ett längre fängelsestraff.  

 

Goran är i 30-årsåldern och född och uppvuxen i Botkyrka. Han började med kriminalitet när 

han var 13 år gammal och redan som 16-åring dömdes han till sluten ungdomsvård för ett 

mycket grovt brott. Goran blev även senare två gånger dömd till fängelsestraff och har många 

dåliga erfarenheter av fängelsevistelserna. Han tycker dock ändå att det var nödvändigt med 

fängelse efter allt han hade gjort och känner i nuläget att han uppskattar sitt liv mer efter det. 

Idag är han en tvåbarnspappa och håller på med ”säker” kriminalitet. Hans stora intresse är 

kortspel och han är ofta på turné i svarta spelklubbar.  

 

Toni är ca 35 år gammal och är en man som växte upp med sina föräldrar och syskon i 

Huddinge. Hans pappa var alkoholist och gick bort när Toni var 17 år gammal, efter denna 

händelse började Toni och hans tre yngre bröder hålla på med kriminell verksamhet. 

Kriminalitet har sedan dess varit hans enda sysselsättning. Han hoppade av skolan och har 

inte skaffat sig någon utbildning. Han har, två gånger, blivit dömd till längre fängelsestraff.  

 

4.2 Observationer i föreningslokaler 

Jag har valt att bekanta mig lite närmare med de personer som var föremål för studien. De 

första observationerna gjordes i föreningslokaler där man umgås på eftermiddagar och där all 

interaktion sker i praktiken. På vardagar brukar gänget samlas efter klockan 18:00, medan 

umgänget på helger börjar vid 14:00. Under mina preliminära observationer upptäckte jag att 

vissa individer umgås mer i grupp och dyker upp tillsammans till lokalen, medan andra är mer 

självständiga och kommer ensamma.. Kort efter ankomsten till lokalen går 2-3 personer 

samtidigt in på toaletten. Efter någon minut går de ut och man märker att deras beteende 

förändras när de kommer ut. Vanligtvis blir de högljudda och börjar bråka. Det var uppenbart 
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att det pågår narkotikabruk inne i lokalernas toaletter På vardagar stänger lokalen mellan 

klockan 23:00 och 24:00 med undantag för de nätter när vissa individer spelar kort och 

stannar längre. På helgerna är man inne i lokalerna fram till kl. 04:00 på morgonen.  

 

Det vanligaste sättet att fördriva tiden var att man satte sig vid bordet och började spela kort, 

som även kallades ”kompisspelet”. Det innebar att man umgicks och pratade medan man 

spelade kort. Den som förlorade betalade notan för spelarnas drickor. Ett ”kompisspel” 

brukade ta ca en timme och det kan hända att man spelar tre till fyra gånger/kväll. Förutom 

kompisspelet förekom även spel om pengar i föreningen. Det riktiga spelet om pengar och 

dess stora insatser skedde på svarta spelklubbar.  

 

Under ett observationspass i lokalen en lördagskväll i december, år 2006, samlades ca 20 

personer kring tre bord och började diskutera nya vakter som har börjat arbeta vid en 

kvarterskrog i närheten. Av de ca 20 personer som fanns med var minst åtta personer synligt 

påverkade av alkohol och/eller droger varav två av dem stundtals helt okontaktbara. Den 

högljudda diskussionen om vakter slutade med ett beslut om att alla ska gå till krogen för att 

visa vakterna ”vem som bestämmer”. Någon timme senare reste sig alla och började gå mot 

krogen. Två ledande gestalter i gänget gav korta instruktioner om hur man skulle gå tillväga 

med vakter.  

 

4.3 Observationer vid kvarterskrogen 

Redan innan vi hade kommit fram till krogen, började några påverkade personer förbereda ett 

scenario för att provocera vakterna. Serkan och Toni (som var mycket påverkade) fick i 

uppdrag att ställa sig längst fram i kön. När vi anlände till krogen var vi ca 22 personer, varav 

åtta stycken var mycket berusade och påverkade av droger. Serkan är stundtals okontaktbar, 

men får hjälp att hålla sig stående av en annan person. Vid kvarterskrogens entré stod fyra 

vakter i hundra kilo-klassen. Redan innan vi kom fram till dörren ställde sig vakterna i en 

halvcirkel och förklarade att vi inte var välkomna in i krogen av flera skäl. 

Goran hetsar Toni och Serkan till att gå längst fram i kön och ta sig in på krogen. 

 

”Brorsan! De får inte göra så mot oss. Vad tror de vilka vi är? Man vågar inte 

stoppa oss vid Stureplan. De vill stoppa oss här! Va e det jao? Kom igen! 
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Vakterna stod fast vid sitt beslut att inte släppa in någon och påpekade att de inte är ute efter 

bråk, men om det skulle börja hetta till så kan det bli ”krig”. En vakt klev fram och sa till 

Micke att ”plocka dina grabbar och ge er iväg”. Han påpekade även att ansvaret ligger hos 

honom samt att de enbart kunde komma in på krogen om de lyckades slå sönder vakterna.  

 

Kort efter att gruppen började ge sig därifrån anlände två polisbilar till torget. Poliserna gick 

ut ur bilen och sakta mot vakterna och frågade vad som hade hänt. En vakt skämtade om att 

man har haft ”studiebesök” och att det var nära att smälla till ordentligt. Polisen frågade om 

det var samma gäng som för två veckor sedan? Vakterna svarade att det var samma gäng och 

upprepade att den här gången var det ”mycket nära” att explodera. Under samtalet mellan 

poliserna och vakterna började Toni förlora kontrollen över sin aggression. Han skrek och 

svor åt poliserna och skrek även att de skulle komma ihåg vem han var. Han krävde även 

bilnycklar från sina kompisar för att ta bilen och köra på vakter och poliser. Kort därefter 

kommer Micke och stoppar Toni i bilen och de åker iväg från torget.  

 

Dagen därpå samlades alla i caféet och gör en genomgång av föregående natt. Det fanns 

delade åsikter från några få som tyckte att man gick för långt och borde ha backat efter att 

Toni skämt ut sig, till skillnad från många andra som tyckte att man måste ”fixa” vakter 

eftersom ”de förnedrar alla”.  Goran säger  

 

”De där vakterna är totalt respektlösa och måste få stryk. Det här är Botkyrka. 

Vad tror de? Att de är mitt i stan? Jag går inte över det här bara sådär, men ni 

får göra som ni vill.” 

 

Diskussionen om vakterna avslutades och snart sattes ”kompisspelet” igång. Under kvällen 

berättade Capo för mig att han och tre andra till, nästkommande kväll, skulle gå till en svart 

spelklubb. Han undrade om jag ville följa med och jag svarade att jag vill vara med och 

undrade vad som gällde där och hur ska vi/jag ta mig dit? Han svarade att vi alla skulle träffas 

i lokalerna, för att sedan åka dit tillsammans.  

 

4.4 Observationer i en svartspelklubb  

Jag valde att följa med Capo, Serkan, Goran och Toni till en illegal spelklubb som är belägen 

någonstans i Huddinge kommun. Vi samlades som vanligt i föreningslokalen och drack en 
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kopp kaffe. Efter att alla hade samlats åkte vi med två bilar. Vid dörrentrén till spelklubben 

ringde Capo ett samtal från mobilen. ”Brorsan, vi är här!” Kort därefter öppnades den låsta 

dörren och klubbvärden välkomnade oss in i lokalen. Lokalen hade storleken av en 

restaurang. Det som märktes direkt när man kom in i lokalen var att det fanns mycket rök från 

cigaretter. Det var tillåtet att röka inne i lokalen. Från taket hängde lampor som var centrerade 

i mitten av varje bord. Lokalen var bra belyst och samtliga spelbord var runda och hade ett 

antal små hjälpbord vid sidan av varje stol. På borden fick endast kort finnas. Inne i lokalen 

fanns det en grupp av fyra till fem äldre män i 60-årsåldern som satt vid ett bord tillsammans 

med klubbvärden och spelade kort. Vid ett annat bord satt det sex andra killar och spelade 

kort. Stämningen i lokalen var tyst och de flesta var sparsamma med kommentarer. Vid två 

andra bord sitter tre till fyra yngre män och dricker öl och kaffe.  

 

Inne i baren fanns två tjejer som pratade ryska sinsemellan och med jämna mellanrum gick 

runt borden och tog beställning av gäster samt tömde askkoppar och torkade bord. Efter ca en 

kvart anlände ytterligare fyra personer till lokalen.  Kort därefter satte sig sex killar vid ett 

ledigt spelbord, som var placerat mot väggen. I efterhand fick jag reda på att den som satte sig 

att spela kort vid detta bord var tvungen att ha 20 000 kronor i kontanter. Klubbvärden tog en 

pinne, ca 1,5 meter lång, och med hjälp av denna tände han ljuset ovanför deras bord. På min 

fråga varför är strömbrytarna uppställda så högt uppe i taket svarade klubbvärden med att han 

har varit lång tid i branschen och att han har haft dåliga erfarenheter med strömbrytare som är 

”lättillgängliga”. Han berättade historier om när man har folk som spelar om stora pengar i 

lokalen, att dessa hade en tendens att släcka ljuset i lokalen för att under mörkret kunna fuska 

dvs. ta medspelarens pengar eller sno åt sig kort. Han hade därför avsiktligt anlitat en 

elektriker som flyttade samtliga strömbrytare från väggen upp till taket ovanför bordet, och 

det är bara han som har tillgång till den långa pinnen som han kallar för ”fjärrkontrollen”. 

Efter varje ca en halv timme går klubbvärden runt till de olika borden och plockar en ”avgift” 

som kallas ”pixla” som går ut på att han får en ersättning för lokalen och de andra 

säkerhetsarrangemang som han erbjuder.  

 

4.5 Observationer i en nattklubb 

Ett observationspass genomfördes en fredag i januari år 2007. Capo, Micke, Goran, Serkan 

och Toni åkte till stan för att festa och fira någon framgång som var okänd för min del. Vi 

träffades i föreningslokalen klockan 23:00. När jag anlände till föreningen, bemöttes jag av en 
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annan stämning. Samtliga var finklädda och ingen var synligt berusad eller påverkad. Just nu 

var vi en mindre grupp som bestod av sex personer. Efter en kort kaffepaus i lokalen reste sig 

gruppen upp och vi hoppade in i två bilar och åkte in till staden Vid entrén till nattklubben 

sade vi bara hej till vakterna och gick förbi dem. Entrévärden hälsade oss välkomna och 

hänvisade till kassan där man betalade entrén. Serkan svarar: ”Vi betalar aldrig entré! Ägaren 

känner oss”. Entrévärden bad om ursäkt och ställde sig vid sidan om oss samtidigt som 

ägaren klev fram och gav ett tecken med ögonen till entrévärden. Serkan gick in till baren och 

hämtade drycker till oss allihopa. Festen hade börjat. Goran och Toni gick till roulettbordet 

och började spela medan Micke och Capo började spela vid pokerautomaterna. Enligt mina 

observationer hade Goran förlorat mer än tjugotusen kronor på roulettbordet denna natt, vilket 

var rätt mycket jämfört med Toni som ”endast” hade förlorat 3000-4000 kronor, och Capo 

och Micke som hade förlorat  4000-5000 kronor var.   

 

4.6 En inblick i antihjältarnas vardag  

Studien visar att mina respondenter har mycket gemensamt. Fem av dem hade börjat tidigt 

med kriminalitet. De flesta har haft stora problem med skolgång och att samtligas ingång i 

den kriminella verksamheten började med problem som skolk, drogmissbruk, misshandel, 

stölder och skadegörelse. Fyra respondenter uppger att de hade dåliga resultat i skolan och att 

de inte var intresserade av skolan. De upplevde skolan mer eller mindre som en samlingsplats 

där man kunde träffa andra och umgås.  

 

Samtliga respondenter förutom Capo uppger att deras uppväxt var dålig och besvärlig. Fem 

respondenter kommer från trasiga familjer och hade svårt med försörjningen.  

 

Micke säger: 

 

”Man hade ingenting att göra på dagarna. Då började vi röka cigaretter och 

sedan kom hasch och marijuana. Det var tråkigt. Man hade inga pengar som 

andra barn utan man var tvungen att hand om sig själv hela tiden.”  

Toni säger: 

”Vi fick aldrig möjlighet att köpa en cykel som andra barn. Vad ska man göra 

då? Så klart går man till ett annat område och baxar2 en cykel.” 

                                                 
2 Baxa = stjäla  
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Enligt Mertons (1938) strain teori träder frustrationen fram när de livsmål som är uppställda 

av medelklassen inte kan uppnås och då hittade intervjupersonerna alternativa sätt att genom 

stöld (innovation) uppnå dessa mål.  

 

Fem respondenter som har vuxit upp utan en fadersgestalt uppger att avsaknad av en sådan 

har bidragit väldigt mycket till att de blev kriminella. Detta går i linje med Hirshis (1969) 

teori om sociala band. Individer som har starka sociala band till konventionella personer och 

aktiviteter som föräldrar och skolan löper mindre risk att hamna i kriminalitet än de 

individerna med svaga sociala band.  

 

Micke säger: 

 

”Om jag hade en pappa … så skulle jag aldrig bli kriminell. Titta på mina 

skolkamrater! Alla är företagare och har restauranger, pizzerior, bilverkstäder, 

kebab, kemtvätt, kafeterior … det är bara vi som inte har något!”  

 

På min fråga om han anser att de skulle kunna söka sig till en annan fadersgestalt uttalar sig 

Serkan: 

 

”Nej! Nej! Det har funnits, ja det har funnits några andra som mamma träffade, 

men ingen hjälpte en precis och de var ute efter sin grej.” 

 

Det gemensamma för alla respondenter förutom Capo är att de har börjat med snatterier och 

stölder och sedan gått över till bilinbrott, misshandel, narkotikabrott och rån. Capo började sin 

kriminella karriär med grovt rån. Samtliga respondenter förutom Christian uppger att det är 

viktigt att hålla ihop med brottskamrater och inom gänget. De beskriver gänget som familj 

och bröder och det betyder allt för dem. På min fråga om vilken relation och vilken betydelse 

gänget har sade Toni: 

 

”Syskon  (…) De är mina syskon. Det är någon som ställer upp för dig när du är 

dålig i alla lägen. Det är någon som ger dig kärleken egentligen. För jag menar 

man saknar inte livet… utan det är så att vi inte kommer in i samhället 

ordentligt. Vi befinner oss på en kant medan samhället finns på den andra. 
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Aaada. Man trivs… man mår  bra, där kan man ju släppa lite på sina tankar…” 

 

Christian uppger att han finns med här och avslutar sina affärer med killar från gänget, men 

att han utför sina brott med andra killar. Han menar att allt för ofta händer det att de gör 

sådana misstag som bara nybörjare gör. Christian: 

 

”Jag blev bränd flera gånger av dem här. Jag föredrar det säkra förre det 

osäkra. Det finns många som knarkar och de är inte direkt pålitliga. När de 

behöver pengar eller droger beter de sig som små barn.” 

 

 

Under mina observationer har jag upptäckt att gänget består av en kärngrupp av ca 10 killar 

som enbart sysslar med kriminalitet. Sedan finns det ca 15 killar som är knutna till gänget och 

umgås med de övriga men har någon syssla i form av arbete, deltid/heltid, oftast i någon typ 

av familjeföretag. Rekryteringen till gänget går via de sociala band som individer har till 

varandra eller om sådana saknas går man via referenser från kriminella som har kontakter i 

gänget. På min fråga om hur många personer som ingår i gänget svarar Capo: 

 

”Vi är ca 15 killar i kärnan och vi känner varandra sedan lång tid tillbaka. 

Sedan finns det 10-15 killar som hänger runt oss.”  

  

Micke säger: 

”Vi tar aldrig in en människa som snackar! Mycket snack, lite jobb! De som 

ville vara med måste kunna palla sitta häktade en längre tid utan att det känns, 

eftersom … annars snackar man och det har straffat oss flera gånger.” 

 

Capo säger: 

”Det går inte att ta in bara någon. Man måste kolla vem det är. Man kan inte 

bara dyka upp och säga jag vill vara med. När någon kommer så brukar man 

först ringa till folk som känner honom och fråga om det är något att ha.” 

 

Toni säger: 

 

”De flesta är sådana som man känner sedan länge eller som man känner deras 
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familjer och så. Sen finns det några unga killar som är uppväxta här bredvid oss 

och man tar in de lite sakta och kollar om de är stabila och sånt.” 

 

Christian menar att gänget har sitt värde och att man lätt kan mobilisera 10-20 personer. Han 

uppger dock att han är mer individualist och att han gillar att göra det mesta själv. Han menar 

att bra arbete (brott) ska planeras av några få personer för att förebygga att något skall 

avslöjas. Hans sätt att arbeta går ut på att noggrant planera och sedan anlita några som ska 

slutföra jobbet. 

 

”Jag planerar allt och sedan är det bara att hyra in några soldater som ska 

vara med och genomföra jobbet. Om man är fler från början då blir det jobbigt 

att slutföra och ha koll på allt… och sedan är det folk som hoppar av innan 

jobbet. Det måste vara en som planerar och fattar viktiga beslut och som ska ta 

ansvaret. Om alla (gänget) säger sitt, det blir bara värre. Alla har något att 

säga och invända och alla kan bättre … sedan är det så klart de 

säkerhetsdetaljer som måste fixas… fixa mobiltelefoner och kontantkort åt alla 

och sånt… man fixar bilar, vapen och sånt … sedan är det pengar det handlar 

om. Man får mer pengar för sig själv.” 

 

Respondenterna uppger att det vanligaste sättet att närma sig droger var att man började med 

cigaretter i tonåren och sedan blev man erbjuden hasch och marijuana, och slutligen har man 

gått över till tyngre droger när man började umgås med ”gänget”. De vanligaste drogerna som 

respondenterna har använt var hasch, marijuana och kokain medan även heroin och 

amfetamin förekom. Studieresultat visar att det finns status kring droganvändning. I början av 

den kriminella karriären använde man oftast hasch, och därefter kommit i kontakt med tyngre 

droger. Studien visar att fem av sex respondenter har hamnat i den kriminella världen pga. av 

dåliga familjeförhållanden och umgänget. I en respondents fall var det socialt umgänge som 

var orsaken till kriminalitet. Detta kan förklaras med Sutherlands (1969) teori om differentiellt 

umgänge, där en respondent har kommit i kontakt med en kriminell subkultur som hade 

uppmuntrat honom att börja med kriminella handlingar. De starka bärarna av kriminella 

normer överför kriminellt beteende via social inlärning.  
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4.7 Sociala relationer och konflikter 

Samtliga respondenter uppger att konflikter är en del av vardagen och att man måste räkna 

med dessa hela tiden. De menar att de flesta konflikter inom gänget löses internt och att det 

oftast stannar där och inte leder till polisen eller åklagare. Samtliga respondenter uppger att de 

aldrig skulle tänka tanken att vända sig till polisen och söka hjälp eller göra en anmälan om ett 

problem skulle uppstå. Christian menar att det har hänt stora brott som har uppmärksammats 

även i media men att de har valt att inte samarbeta med polisen. De flesta menar att en person 

som skulle välja att samarbeta med polisen begår ett stort misstag som sanktioneras enligt 

regler i den undre världen. Det vanligaste straffet är misshandel (upprepade gånger) som 

tvingar personen att fly från orten och leva i hemlighet eller i värsta fall kan det leda till att 

personen mördas. Capo säger:  

 

 ”Den som tjallar är körd!” 

 

Goffman (2000) menar att en individ som ingår i ett team måste kunna bevara sina/teamets 

hemligheter vid uppträdandet i allmänheten. Ett kriminellt gäng är en sådan sammanslutning 

som har både mörka (hemska), strategiska och inside hemligheter. Om några utav de 

hemligheterna blir avslöjade så påverkas hela gängets verklighet samt att vissa individer kan 

hamna i djupa problem. Strax innan ett observationspass i den lokala föreningen har det 

uppstått ett stort bråk mellan medlemmar som var delade i två grupper á ca fyra till fem 

personer. I lokalen fanns det ca tre till fyra personer som försökte lugna ner de involverade 

och lösa konflikten. Det stora bråket började urarta och ett vilt slagsmål uppstod.  Något 

ögonvittne (troligen från höga hus) hade tillkallat polisen med detsamma. När bråket börjar 

lugna ner sig försökte jag ta reda på vad som hade hänt? Plötsligt ringer Capos telefon. Han 

tar emot samtalet och efter någon sekund säger han att ”Aina3 är på väg hit”! På mindre än 

två minuter var allt blod och krossat glas städat och bortplockat och allt annat på sin plats. De 

personer som hade synliga skador av slagsmålet var bortförda till närmaste höghus för 

omplåstring och vård. När polisen och räddningstjänsten med ambulans anlände på plats var 

det ingen som ville prata med dem, utan man började med provokationer riktade mot polisen. 

Vissa började gapa, skrika och svära åt poliserna för att på så sätt få dem att känna sig 

ovälkomna och att de ska ge sig iväg. Sammanlagt hade det anlänt 10 polisbilar, 2 ambulanser 

och räddningstjänst. Senare på kvällen träffade jag en polispatrull och frågade om den stora 

                                                 
3 Aina = Polis 
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polisinsatsen och varför så många bilar åkte dit? En polis svarade:  

 

”Någon har ringt och berättat om att det var ett stort blodigt slagsmål med 

många skadade. När vi kom på plats det var inget av det som vi fick höra. Det 

måste vara falsklarm! Eller, vad vet jag?” 

 

Gänget styrs av två – tre ledande gestalter som har någon familjerelation till varandra. Inom 

gänget kan man urskilja två - tre fraktioner som visar tecken på att det pågår en maktkamp 

och att dessa väljer att ibland handla på egen hand. En grupp som jag väljer att kalla primär 

har mer inflytande på gänget och har en maktställning gentemot den andra gruppen som jag 

väljer att kalla sekundär.  Den sekundära gruppens missnöje leder till konflikter. Gänget visar 

dock en stor gemenskap så fort den är angripen eller hotas utifrån. Man glömmer bort alla 

konflikter och vänder sig tillsammans mot den gemensamma fienden. Detta går i linje med 

Elias (1999) resonemang om grannskapsrelationer. I analysen av maktkampen i studien av 

grannars relationer visas det att outsidergruppen vägrar att acceptera de normerna som 

samhället står för. Jag menar att de i gänget ser sig själva som den så kallade insidergruppen 

(outsiders) och samhället som de andra (etablerade).  

 

Studien visar att det är nödvändigt för gruppens sammanhållning att det uppstår konflikter 

med omgivningen samt att hotbilden mot gänget uppstår. Under studiens gång, har min bild 

av gänget som sammansvetsad gemenskap, varierat. Gängmedlemmarna kunde den ena 

stunden vara ett fint sammanhållet gäng, medan det i andra stunden kunde vara en tillvaro av 

mycket bråk och osämja. Konflikter mellan medlemmar i gänget löstes ”traditionellt” i de 

bakre regionerna dvs. på de platser där allmänheten har begränsat tillträde. Om man relaterar 

detta till Goffmans (2000) resonemang om bakre regioner samt beskrivning av olika typer av 

hemligheter får man en uppfattning om vad som pågår i gänget. I samtal med respondenter 

samt under observationer har det kommit fram att det finns en ”hemlig värld” som består av 

olika hemligheter, t.ex. om några brott, olika affärsidéer eller några enklare hemligheter om 

t.ex. relationer mellan vissa personer. Goffman (2000) tar upp diskrepanta roller som kan 

relateras till min (forskar) position i den här världen. Med hjälp av intervjuer, observationer 

och lite detektivarbete hamnar jag i en situation att veta vad som pågår runt om, men väljer att 

”ligga lågt” och ge ett intryck av att inte vara intresserad av det som pågår i t.ex. toaletter, 

kontorslokaler eller de övriga bakre regionerna. Det som pågår i de bakre regionerna är 

gängets hemlighet och medlemmar får absolut inte bryta mot denna regel eftersom de riskerar 
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både uteslutning, straff och stigmatisering. Att få ett rykte eller en stämpel som angivare kan 

innebära mycket allvarliga påföljder för den som bryter mot reglerna. Detta kan relateras till 

Goffmans (Ibid.) dramaturgiska lojalitet som innebär att en individ inte får förråda teamets 

(gängets) bevarade hemligheter av egoistiska skäl. En respondents svar att en person ska 

kunna orka sitta häktad under hårda restriktioner i ett år talar tydligt om vilka uppoffringar 

som gängmedlemmar måste kunna ge.  

 

Samtliga respondenter uppger att de lever ett farligt, overkligt och spännande liv. Den tuffa 

miljön präglas av konflikter, bråk, slagsmål, spänning, våld och missbruk av droger. 

Konflikter som uppstår kunde ha olika karaktär. Det kunde vara konflikter mellan enskilda 

individer, konflikter mellan olika grupperingar/fraktioner inom gäng, konflikter mellan gäng 

och polisen samt konflikter mellan gäng och omgivningen. Konflikter mellan enskilda 

individer var oftast relaterade till spelskulder eller olika affärer som slutar i bedrägerier eller 

går snett pga. polisens ingripande. En konflikt på individnivå kunde utvecklas till en större 

konflikt där gänget delades i tre olika grupperingar, varav två som står i konflikt med 

varandra och en tredje som försöker lugna ner och medla mellan de två fraktionerna.  

 

Konflikter mellan gäng och polisen är beständig och gänget tillåter inte poliser lösa gängets 

”interna” problem. Konflikter mellan gäng och omgivningen t.ex. polisen, vakter och andra 

gäng som inkräktar på deras revir uppstår då gänget vill visa sin styrka och framhäva sin 

maktposition i området, eller försvara sin intressen. Konflikter inom gänget lämnas åt sidan 

för ett ”ögonblick” så fort någon hotbild riktas mot gänget.  

 

4.8 Om polisen, brott och brottsoffer 

När det gäller attityd mot poliser är samtliga respondenter eniga om att de ser poliser enbart 

som fiender och motståndare och att man inte får underskatta det ”hotet” som har obegränsat 

med resurser. Toni berättar att polisen vet ganska mycket om dem och att de känner sig 

iakttagna av dessa.  

 

”När en kompis till mig var på förhör hos polisen, visade de min bild som var 

länkad till de övriga. De frågade honom om han visste vem jag var och vilken 

relation vi hade och så.” 
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Capo säger:  

”De vanliga poliserna vågar inte göra något själv. De vet vilka vi är! De 

kommer alltid med piketer eller i en stor grupp och då är de modiga.”  

 

Goran säger: 

”Förut kunde de komma och ta en när som helst. Vi var dåliga på att avslöja de 

i tid för att kunna ta sig iväg i tid. I för sig det var svårare då, det fanns inga 

mobiler som idag. Nu är det mycket lättare. Alla vet att så fort man ser en 

polisbil att man ska ringa till övriga. Det är mycket lättare på så sätt… och 

civilare (poliser) de är ännu lättare att känna igen. Så fort man ser en Svensson 

här …hahahahaha.” 

 

Micke säger: 

 ”De gillar inte oss! Vi gillar inte dem! Det är så enkelt.”  

 

Serkan säger: 

”Sista gången när jag blev gripen såg jag att jag har en civilare bakom mig. 

Jag gick mellan två hus och väntade bakom hörnan och när han kom fram så 

drämda jag till honom med en höger och han ramlade och blev halv medvetslös. 

I samma sekund hoppade tre piketer på mig och jag blev sönderslagen och en 

tand gick bort. Jag såg inte att de var bakom mig.” 

 

Christian menar att polisen missbrukar sin maktställning och att man kan uppnå samma 

resultat utan att behöva göra spektakulära ingripanden. Han säger: 

 

”När de kom hem till mig var de 12 stycken med kravallutrustning och allt. Min 

fru lagade mat, barnen lekte och jag tittade på TV. Plötsligt stormar de in och 

barnen börjar skrika, frun chockas… jag bara lägger mig. Jag frågar varför 

skrämmer ni barn och fru? Vad har de gjort? De svarar `det är dig vi vill ha`. 

De trodde att de kunde skrämma mig. Jag som har gått igenom så mycket.” 

 

Under mina observationer har jag upptäckt att kartläggning av polisens aktiviteter är något 

som medlemmarna i gänget noggrant uppdaterar. Så fort en polisbil eller en polispatrull 
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observeras inom större områden i Botkyrka ringer de till varandra och informerar vart de är på 

väg eller vart de har sina avspärrningar, kontrollpunkter mm.  

 

Det finns en skillnad mellan respondenternas svar när det gäller val av brottsplatsen. Serkan, 

Micke och Toni säger att de inte tar hänsyn till val av brottsplatsen. Toni säger: 

 

”Om man har valt att leva som kriminell då ska man inte ta hänsyn till vart ska 

man slå till... för att då skulle man alltid kunna hitta en orsak att inte göra 

jobbet.”  

 

Christian, Capo och Goran säger däremot att man måste vara mycket noggrann när man väljer 

brottsplatsen och att de aldrig skulle göra något där de själva och deras familjer bor. Capo 

säger: 

 

”Man ska inte göra det där man bor och har sin familj och vänner. Man måste 

tänka på sin familj, så att de inte blir onödigt drabbade av det man gör själv, för 

att om polisen skulle komma då tittar alla grannar vad som pågår … och sen … 

om man har barn i skolan då blir det ett problem för barn…” 

 

Serkan och Christian berättar att bästa sättet att arbeta är att ge sig i väg på en turné och att 

man kommer hem och lever ”normalt” liv till nästa turné.  

 

Samtliga respondenter uppger att det finns en förvrängd bild om kriminella och deras sätt att 

leva hos de unga kriminella.  

 

”Folk tror att leva som kriminell är att snurra runt med dyra bilar, lyxiga 

kostymer, snygga brudar och bränna stålar4. Det är inte alls så! Det finns 

mycket plåga och smärta bakom det. Häktet, rättegång, fängelse, restriktioner, 

isolering, självmordstankar… det är inte alls som det ser på filmer och sånt.” 

 

När det gäller synen på brottsoffer finns det en tydlig skillnad på vilken inställning de olika 

respondenterna har. Serkan, Micke och Toni uppger att man har gjort ett val att vara och leva 

                                                 
4 Pengar 
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som kriminell och att man inte ska vara barmhärtig och känslig när det gäller brott. Serkan:  

 

”Det spelar ingen roll vem man ska råna, misshandla, lura osv. det är business 

och inget annat.. Det viktigaste är att ta hänsyn till risker och att allt går rätt.  

Man kan inte tänka vilka ska göras och vilka inte. Det finns socialen, sjukhus… 

försäkringar, läkare, ambulans… SOS och andra. Det är deras uppgift att ta 

hand om folk.” 

 

Christian, Capo och Goran säger att man noggrant måste planera när man ska utföra rån och 

andra brottsliga handlingar. Det får bl.a. inte riktas mot fattiga. Däremot när det gäller brott 

som riktar sig mot företag, banker, staten osv. anser de att det är helt OK att göra så. 

 

Studien visar att samtliga respondenter har en mycket negativ inställning till polisen och 

upplever dem som provocerande och icke önskvärda i deras område. Inom gänget pågår en 

omfattande kartläggning av polisens manöver och aktiviteter inom området. 

Kommunikationen om polisens aktiviteter inom gänget sker kontinuerligt via mobiltelefoner. 

Respondenterna ser polisen som det etablerade samhällets representanter och förlängda arm.  

Gängets möte med polisen resulterar i ”strain” och gör att gängmedlemmar gör upprör. 

Merton (1938) kallar detta för rebelliskt uppror och menar att gängmedlemmarna strävar efter 

att uppnå en ny social ordning och förkastar medelklassens värdenormer och skapar nya egna 

värdenormer.  Gängmedlemmar glömmer snabbt pågående inbördes konflikter och sluter sig 

samman i kampen mot polisen.  

 

Respondenterna har en delad uppfattning om valet av brottsplatsen där tre respondenter som 

har starkare sociala band till familj, vänner och omgivningen väljer att inte göra brott i 

området där de bor, medan tre respondenter med betydligt svagare sociala band inte tar 

hänsyn till val av brottsplats och brottsoffer (Hirshi 1969). De tycker att deras val att vara 

kriminella förutsätter att de ska göra brott och inget annat. De visar en total avsaknad av 

skuldkänslor. 

 

4.9 Om droger 

Samtliga respondenter förutom Christian uppger att de har stor erfarenhet av droger. Några 

utav respondenterna har kommit i kontakt med droger i relativt tidig ålder, närmare sagt 13-
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årsåldern. De uppger att de började med hasch och gräs och att de sedan med åren och åldern 

har kommit i kontakt med heroin, amfetamin och kokain. De menar att drogerna är ett måste 

vid utförandet av större brott.  

 

Capo 

”Man måste dra en lina innan för att i lugn och ro kunna slutföra jobbet.” 

 

Micke 

”Du vet när man gör stora grejer är pulsen upp till maximum och man pallar 

inte gå omkring så långa stunder med så pass hög puls.” 

 

Goran 

”Det finns mycket stress och mycket grejer att hålla ihop. Men om man tar lite 

koks5 innan är det mycket lättare att gå igenom allt.” 

 

Serkan 

”Man är en helt annan människa om man koksat6 innan man gör stora grejer. 

Man har starkt självförtroende och blir inte rädd.”  

 

Christian menar att han har lyckats hålla sig drogfri tack vare hans intresse för idrott och att 

han har en stor avsky mot droger.  Hans säger att droger har förstört för många bra killar och 

att han har förlorat några vänner pga. deras missbruk. 

 

Respondenterna menar att det finns en viss skillnad mellan droger och pekar ut heroin som 

den värsta drogen samt lovordar kokain. Toni: 

 

”Heroinet är något helt annat. Man blir beroende och sjunker. Ingen tar en 

heroinist på allvar. Jag har sett många duktiga killar som idag går på heroin 

och ingen längre hälsar på dem. Jag själv vänder bort huvudet när jag passerar 

heroinister.” 

Capo säger:  

”Kokain är bäst eftersom man mår skitbra” 

                                                 
5 Kokain 
6 Sniffat kokain 
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Micke säger: 

 

 ”Kokain har en så uppiggande effekt och man kan hålla på hur länge som helst 

utan att må dåligt efter det.” 

 

Capo uppger att han har tagit droger, men hävdar bestämt att han har inget missbruksproblem. 

Enligt honom brukar han ta lite kokain vid ”speciella situationer”. Han menar bla tillfällen då 

man begår brott ingår i dessa speciella situationer.  

 

Toni brukar använda narkotika men tycker inte att han är beroende. Han menar att han mår 

bra av det och att han har ”kontroll” över sin kropp. På min fråga vad menar du med kontroll? 

och hur ofta använder du droger? Säger han: 

 

”Jag menar att jag är ingen pundare. Jag röker lite hasch…  varje dag och 

koksar lite ibland och det är lugnt med mig!” 

 

Goran, Serkan och Micke uppger att de brukar använda kokain och att kokainet har blivit en 

statussymbol. De menar att det finns en uppdelning även bland kriminella, beroende på vilken 

drog de använder. Kokain förknippas alltid med de tuffaste kriminella och de står högst upp i 

hierarkin. Micke säger: 

 

 ”Om man koksar då är man stjärna, om man tar heroin då är man sjuk.” 

 

De uppger att de ibland tar kokain tillsammans med viagratabletter och då bl.a. vid sexuella 

aktiviteter, samt att det har blivit en stor ”grej” bland kriminella.  

 

Samtliga respondenter uppger att det finns många i gänget som använder droger samt att vissa 

är fast i drogmissbruket och att det nästan är omöjligt att försöka påverka någon att sluta med 

det. Capo menar att alla i gänget behövs och att alla kan komma till användning. Samtliga 

respondenter samt mina iakttagelser under observationer visar att ett aktivt narkotika missbruk 

förekommer inom gänget. Deras erfarenheter av droger har lång historia där fem av sex 

respondenter har börjat med droger redan i de tidiga tonåren.  En respondent hävdar att han 

aldrig provat på narkotika och en respondent är fast i missbruket (min bedömning) trots att 
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han själv påstår sig ha ”kontrollen”, medan de övriga medlemmarna använder droger mer 

oregelbundet. Samtliga respondenter förutom en använder droger när de gör större brott. De 

har en klar uppdelning av droger i party- och missbrukardroger, men båda typer av droger 

förekommer inom gänget. En respondent som aldrig använt droger kan ses som dubbel 

avvikare (Giddens, 1997). Han är avvikare genom att han sysslar med kriminalitet, men han är 

även avvikare från gänget där de flesta använder droger och gör brott tillsammans.  

 

4.10 Kvinnosyn 

Samtliga respondenter förutom Goran uppger att det inte förekommer några kvinnor när de 

begår brott. Enligt dem är kriminalitet något som killar ska stå för och kvinnor ska sitta 

hemma och uppfostra barn.  

 

”Alla kan inte syssla med kriminalitet. Det är inte samma sak som när man tittar 

på filmer. Det krävs mycket för att man ska kunna göra vissa saker. Hur många 

tjejer kan hantera vapen överhuvudtaget? Hur många ska kunna springa från en 

plats till en annan om det skulle behövas? Hur många orkar springa och bära 

två väskor som väger 25-30 kilo? Det är alla de här sakerna som man måste 

tänka på innan man gör något.” 

 

 

Micke  säger:  

”När man gör riktigt stora stötar är det en del saker som inte många killar 

heller klarar av. Men jag kan tänka mig att man kan utföra vissa typer av brott 

som t.ex. stölder och bedrägerier.” 

 

Goran berättar dock att han har en kompis som har gjort många ”bra jobb” tillsammans med 

sin flickvän och att det ibland är mycket lättare att göra stölder i affärer med tjejer än med 

killar. Han har själv haft en tjej som ”hjälpte” honom. Han säger att när han var 18 år gammal, 

så gick han ut på nätterna till olika bensinstationer, tillsammans med sin flickvän, och stal 

olika varor från bensinmackar. Goran säger vidare: 

 

”Kvinnor har lätt att charma omgivningen, medan killar spelar tuffa och kan 

lätt dra på sig uppmärksamhet tack vore kroppsspråket och attityden. Tjejerna 
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blir inte lika ofta misstänkta som killar. Hon lyckades alltid prata med 

personalen vid kassan, medan jag länsade motorolja och andra dyra saker från 

butiken som man sedan kunde sälja direkt för halva priset. Vi kunde ta varor för 

10 000 kronor på bara en natt, men sedan blev det stopp när de införde kameror 

överallt.”  

 

Hela gänget kan betraktas som en patriarkalisk sammanslutning där ingen av medlemmarna är 

kvinna. Respondenterna är mycket negativt inställda till att kvinnor ska vara med när de begår 

brott. En respondent erkänner dock att kvinnor kan lämpa sig till vissa brott och att han själv 

har gjort vissa brott med sin flickvän. De anser dock att kvinnor är viktiga i deras liv men att 

de skall stanna hemma och syssla med de traditionella sysslor som bestäms utifrån 

patriarkatets maktstrukturer. Detta kan förstås utifrån Connells (1996) studier där han menar 

att maskuliniteten konstitueras via kroppsliga handlingar, och där är våld, bilstölder och rån 

typiskt maskulint relaterade handlingar. Studiens resultat går i linje med Connells tankegång 

om att kriminalitet är en arena där maskulina normer dominerar över feminismen pga. de 

olika fysiska handlingar och aktiviteter som kriminella använder under brottsliga 

verksamheter.  

 

4.11 Om framtiden 

Respondenternas syn på framtiden och planer på att sluta med den kriminella livsstilen skiljer 

sig. Capo och Serkan menar att de kommer att sluta med kriminalitet någon gång i framtiden 

när de ha säkrat sin framtid genom att ha fasta inkomster genom någon affärsverksamhet. 

Serkan säger:  

 

”Man börjar som buse, och sedan man gör stora jobb och till slut blir man 

affärsman.”  

 

Han menar att hans kriminella karriär är på väg att ta slut. Han har nyligen investerat i en 

kafeteria och kommer att bedriva denna lagligt samt ägna fritid åt familjen.  

 

Capo menar att han måste uppfylla sina drömmar om att bli rik och att detta i sin tur kan få 

honom att sluta med kriminalitet.  Capo: 
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”Jag slutar den dag då jag blir riktigt rik. Jag ska kunna köpa en villa, en 

sommarstuga och ligga i vattnet hela dan. Man vill ju ha det bra, det är ju det 

handlar om. Antingen köper man ett företag och kör det och har riktiga intäkter. 

Det finns många sätt att få pengar komma.” 

 

Christian uppger att han inte har för avsikt att ändra sin livsstil och att han aldrig kommer att 

lämna den kriminella verksamheten över huvudtaget. Däremot att ändra inriktning och 

område är något som är mer troligt i hans fall. 

 

Goran, Toni och Micke tycker att de är förankrade i deras kriminalitet och att de inte har 

några tankar om en (åter)anpassning till ett ”normalt” liv. Deras förankring i kriminalitet kan 

förklaras med stämplingsteoretikernas resonemang om avvikelse. Enligt Lemert (1951) 

riskerar de individer som stämplas som kriminella av samhällets omgivning att acceptera den 

negativa identiteten som tillskrivs dem och sedan börjar leva och avvika oftare mot det 

etablerade samhällets normer och lagar.  

 

Goran menar i hans fall att det känns omöjligt för honom att börja på nytt när en större del av 

hans liv har passerat. Han menar att minska brottsfrekvensen genom att minska antalet 

brottstillfällen och istället göra brott som ger mer pengar. Goran:  

 

”Kompis! Det går inte bara att sluta så där. Jag har aldrig haft ett jobb. Det 

har gått för långt tid. Jag kan inte lära mig vakna tidigt och gå till jobbet när 

halva livet har passerat. Däremot kommer man kanske att göra färre, men 

bättre jobb.” 

 

Toni svarar kort på min fråga om vad han ska göra i framtiden. Han menar att kriminalitet 

kommer att vara hans livsstil även i framtiden. Toni: 

 

 ”En gång kriminell, alltid kriminell!” 

 

Micke menar att det för hans del inte går att bryta med kriminalitet eftersom han inte kan göra 

något annat. Han ser inte heller något annat alternativ eftersom hans möjligheter på 

arbetsmarknaden är begränsade till några få okvalificerade jobb som dessutom är dåligt 

betalda och som han inte kan tänka sig ta. Micke:  
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”Kompis! Vad ska jag göra? Jag har ingen skola. Jag är ingen hantverkare. Ska 

jag baka pizza för 13000 kronor i månaden? Nej! Aldrig i livet!  Det går inte!” 

 

När vi diskuterade om kriminalitet och de stora samhällskostnaderna pga. denna tyckte 

samtliga respondenter att det var OK att begå brott. Några tyckte att de brott som de begår 

handlar om en rättvis fördelning, medan andra tyckte att kriminella utgör en viktig 

samhällsfunktion genom att sysselsätta de övriga samhällsmedborgarna och samhällets olika 

institutioner. Dessutom menar de att många av dem som kriminella sysselsätter är välbetalda 

och har kommersialiserat deras kriminalitet. Micke säger. 

 

”Lyssna! Samtidigt kan man se det hela från andra hållet. Då kan man vända på 

steken och istället säga; se bara på hur mycket jobb vi fixar! Jag menar vi 

sysällsetter ju halva samhället. Jag menar du har ju poliser, väktare, åklagare, 

läkare, glasmästare, … försäkringar, sjukhus, … fängelser… alla är beroende 

av oss. Vi skapar ju jobb… riktigt många jobb. Man kan ju se det från den sidan 

också. De som har mest nytta av oss är de som kritiserar oss mest. Titta bara på 

poliser. Om vi hade bara slutat så där… vad tror du hur många poliser, 

åklagare, domare, väktare skulle få sparken? Man kan inte se det bara ifrån det 

ena hållet, man förstår det när man ser det ifrån både hållen.” 

 

Christian säger 

”Det är bara skitsnack. Titta på Hasse Aro och den där professorn (Leif G. W. 

Persson) på Efterlyst programmet! De har blivit rika på oss. Jag lovar. Vad 

skulle de göra om det inte fanns kriminella? Sälja korv i kiosken? Knappast?” 

 

På min fråga om vad samhället bör göra för att få tillbaka individer från kriminalitet och 

gänget ställer sig samtliga respondenter negativt till det. De menar att beslutet om att sluta 

med kriminalitet och gänget ligger på individnivå och är ett beslut som måste fattas av dem 

själva. Micke säger!  

 

”Asså grejen är … Att få mig tillbaka? Jag anser att den dag jag anser att jag 

är mogen att gå tillbaka till samhället, så tar jag det steget själv. Så länge jag 

inte tar steget själv så kommer jag aldrig att komma tillbaka. Det är så tyvärr. 
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Det är det som är grejen. Föresten! Vart var samhället när jag växte upp? Vad 

vill man nu? Att jag ska jobba för 13000 i månaden. Aldrig i livet!! Det 

existerar inte för mig.” 

 

När det gäller planer för framtiden visar studien att samtliga respondenter har ett livsmål att 

leva rikt och bekvämt. Detta går i linje med Chicagoskolans teoretikers utgångspunkt att 

orsaken till kriminalitet är de högt uppsatta livsmål av medelklassen som inte går att uppnå i 

den samhällsstruktur där personer som ingår i studien bor. Merton (1938) menar att individer 

reagerar på ”strain” genom att via olika kriminella handlingar och aktiviteter försöka att få till 

stånd en ny social ordning och uppnå de livsmålen som medelklassen har uppställt. 

Respondenterna visar inte någon ånger för deras val av livsstil. Detta går i linje med teorin om 

psykopater som lyder av allvarlig personlighetsstörning och har total avsaknad av 

skuldkänslor, samt vägrar att acceptera samhällets regler eller att lära av sina misstag 

(Giddens, 1997). Fyra respondenter tycker att de inte kan tänka sig att sluta med kriminalitet. 

De tycker att det är mer troligt att inrikta sig på någon annan typ av brottslighet där 

frekvensen (antalet brottstillfällen) kan bli mindre och vinsten större. Två respondenter tycker 

att de kommer att sluta med kriminalitet inom kort och börja med lagliga affärer.  
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5. Avslutande diskussion 

 
I detta kapitel redovisas avslutande diskussion samt några egna reflektioner om studien. 
 

Syftet med denna studie var att ta del av vardagen hos en grupp kriminella i Stockholms södra 

förort Norra Botkyrka, samt att undersöka deras inställning till droger, polisen, brott, 

brottsoffer, kvinnosyn och deras sociala relationer. Mitt intresse för att genomföra en sådan 

studie grundar sig på att jag har jobbat i många år som kriminalvårdare samt att jag bor i 

Botkyrka. Norra Botkyrka byggdes under miljonprogrammet och är ett invandrartätt område 

vars arkitektur domineras av höga hus, betong och asfalt. Området är välkänt pga. sina sociala 

problem som arbetslöshet och kriminalitet. Majoriteten av befolkningen är nyanlända 

emigranter som bosätter sig i området där det finns släkt, vänner och landsmän. I väntan på att 

få ett jobb eller flytta till ett annat område. Enligt Chicagoskolans modell om storstads 

evolution (uppdelning av storstaden), skulle Norra Botkyrka motsvara en kombination av det 

som Burgess kallar för zon 2 och zon 5, där zon 5 står för förort och zon 2 är ett slumområde 

som bebos av säsongarbetare och fattiga människor och kännetecknas av arbetslöshet och 

kriminalitet (Sarnecki 1998, 2003).  

 

Den bild av kriminella och kriminalitet som presenteras av media och polisen har haft 

påverkan på min uppfattning om brottslighetens organisation i förorten Norra Botkyrka. Vid 

studiens inledning hade jag förutfattade meningar och förförståelse om att det som kallas för 

organiserad brottslighet  av media och polisen ligger på en mycket avancerad nivå och att det 

hotar att sätta ur funktion rättssystemet. Efter studiens genomförande hävdar jag att begreppet 

organiserad brottslighet som ofta används av media och polisen när man diskuterar eller 

beskriver kriminalitet och förortsgäng är inte passande att använda. Istället skulle jag hellre 

använda begreppet ”ad-hoc” brottslighet. Studien visar att gängets organisation är primitiv 

och enkel samt att den ofta påverkas negativt av inbördes konflikter.  

 

Under mina observationer har det uppstått fyra stora konflikter inom gänget där grovt våld 

eller hot om grovt våld användes. Respondenterna berättar att de här konflikterna har sin 

tradition och att det är inget nytt som har tillkommit på senare tid. Min slutsats är att gängets 

organisation inte kan uppnå en betydelsefull nivå och att den sällan kan bli väsentligt bättre 

organiserad pga. konflikter inom gänget, missbruksproblem samt problem med hierarkin. En 
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organiserad brottslighet förutsätter att man gör en aktiv rekrytering av nya medlemmar 

(Sarnecki 2003). Det enda som jag har kunnat lägga märke till som något som fungerar 

kontinuerligt mycket bra oavsett konflikter inom gänget är kartläggning av polisens 

aktiviteter. När en polisbil, polispatrull eller civila poliser observeras inom området uppstår en 

tät telefontrafik mellan gängets medlemmar där de informerar varandra om polisens 

aktiviteter, samt förbereder sig inför eventuell polisbesök.  

 

Rekrytering av nya gängmedlemmar sker på ett ”naturligt” och spontant sätt, där de flesta 

personer som kommer in i gänget har olika kopplingar till någon eller några gängmedlemmar. 

Gänget har aldrig aktivt rekryterat nya medlemmar enligt respondenterna. De flesta som ingår 

i gänget känner varandra och är barndomskompisar och har vuxit upp tillsammans. 

Respondenterna uppger även att de inte har några ambitioner att öka antalet medlemmar pga. 

problemet att hantera så många medlemmar. Ett intressant resultat av studien är att gänget 

visar otroligt stor gemenskap och lojalitet till varandra när gänget hotas utifrån av polisen 

eller andra gäng och individer som inskränker på deras revir. Alla pågående konflikter och 

osämja inom gänget fryses ner omedelbart och gängmedlemmar mobiliserar och sluter sig 

samman på mycket kort tid och vänder sig mot inkräktarna.  

 

Studiens resultat visar att social status och familjeförhållandena har spelat en avgörande roll 

hos respondenter vid valet av den kriminella livsstilen. Fem av sex respondenter har vuxit upp 

i trasiga familjer där fadern gick bort tidigt eller hade missbruksproblem.  

 

En annan intressant aspekt som har kommit fram är att respondenterna visar känslokyla och 

avsaknad av empati när de gör brott. De flesta av respondenterna tar inte hänsyn till val av 

brottsoffer och inte heller till val av brottsplatsen. De ser på sin kriminalitet mer som ett 

yrkesutövande än som något ”hemskt” som ofta lämnar djupa spår hos brottsoffer och 

samhället. Dessutom tycker de flesta respondenterna att de gör något ”positivt” för samhället 

och att de har en mycket viktig funktion i samhället genom att sysselsätta många människor 

och olika samhällsinstitutioner.  

 

De flesta respondenterna uppger att en återgång till det normala livet är nästan omöjlig och 

pratar snarare om övergång till nya mer avancerade metoder att göra brott.  

 

Gängets medlemmar har utvecklat några egna beteendenormer och koder som måste 
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accepteras för att kunna vara medlem i gänget. De viktigaste normerna är att alla problem som 

finns inom gänget löses internt eller med hjälp av medlare. Polisen får absolut inte användas 

vid interna angelägenheter. Samarbete med polisen vid olika brottsutredningar är förbjudet. 

En medlem i gänget ska kunna sitta häktad långa tider under hårda restriktioner utan att 

avslöja något för utredarna.  

 

Det intressanta är att ingen av respondenterna ser sig själv som något brottsoffer trots att både 

narkotikamissbruk, bedrägerier och grov våldsanvändning är vanliga företeelser som drabbar 

gängmedlemmar dagligen.  
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Intervjuer  
 
Intervjuperson 1 
Personlig intervju med Capo. Intervju datum 2007-02-12. Intervjulängd 60 minuter.  
 
Intervjuperson 2 
Personlig intervju med Goran. Intervju datum 2007-02-21. Intervjulängd 65 minuter.  
 
Intervjuperson 3 
Personlig intervju med Christian. Intervju datum 2007-02-24. Intervjulängd 90 minuter.  
 
Intervjuperson 4 
Personlig intervju med Serkan. Intervju datum 2007-02-26. Intervjulängd 60 minuter.  
 
Intervjuperson 5 
Personlig intervju med Micke. Intervju datum 2007-03-02. Intervjulängd 55 minuter.  
 
Intervjuperson 6 
Personlig intervju med Toni. Intervju datum 2007-03-04. Intervjulängd 65 minuter. 
 
 
Observationer 
Öppna deltagande observationer under vinter 2006 och våren 2007. 
 


