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FÖRORD 

 

Att skriva en avhandling kan liknas vid att färdas till sjöss med båt. Vissa 

dagar ligger fjärden blank som en spegel och motorn tickar på som den ska. 

Det är både enkelt och njutbart att ta sig fram. Andra dagar kan det blåsa 

kraftigt, båten kan gå på grund och hon kan till och med springa läck. Att då 

nå målet med resan är både svårt och tidskrävande. Det krävs att kaptenen på 

båten kan navigera och lösa de problem som uppstår på färden. Det underlät-

tar om hon har hjälp av kompetenta människor ombord. Det blir också mer 

trivsamt om hon omger sig med trevliga människor under resans gång. 

 

På den här resan har jag haft hjälp av kompetenta personer och även haft 

förmånen att omge mig med trevliga människor som alla förtjänar ett tack! 

Inledningsvis vill jag tacka mina handledare Jerzy Sarnecki och Eva Tiby. 

Tack Jerzy för att du introducerade mig inom forskningsområdet, för att din 

dörr alltid står på glänt för en fråga, för att du med stor entusiasm tagit del av 

resultaten i avhandlingen samt för stöd och uppmuntran. Tack Eva för att du 

har varit så närvarande i mitt avhandlingsarbete. Din noggranna läsning och 

dina skarpa kommentarer, markerade med färgpennor och tusentals ”postit-

lappar”, har varit en ovärderlig hjälp under arbetet med avhandlingen. Tack 

också för att du på ett strålande sätt har kunnat hantera dina olika roller som 

mentor, parlärarkollega, redaktörskollega och god vän. Tove Petterson och 

Anders Nilsson ska ha ett stort tack för er insats som kommentatorer på mitt 

slutseminarium. Era konstruktiva förslag till förbättringar av manuset har 

varit till stor hjälp. På slutseminariet fick jag även värdefulla kommentarer 

av Hanns von Hofer, Henrik Tham och Jenny Karlsson, vilket jag är tacksam 

för. Anita Heber och Tove Pettersson ska också ha tack för att ni har kom-

menterat delar av avhandlingen tidigare. Medlemmarna i HD-gruppen för-

tjänar också ett tack för kommentarer på olika utkast. Ett speciellt tack till 

Johan Kardell och Karl-Magnus Carlsson för ert stora engagemang i SPSS- 

frågor.  

 

Christina ”Kicki” Ericson ska ha ett stort och varmt tack för att du introduce-

rade mig i ”livet på institutionen” och för att du är min vän. Tack för alla 

samtal och diskussioner om forskning i allmänhet och privatliv i synnerhet. 

Lotta Pettersson, Jenny Karlsson, Monica Skrinjar, Lisa Westfelt och Anita 

Heber ska alla ha ett stort tack för att ni på olika sätt har bidragit till att jag 

har trivts så bra under åren som doktorand.  

 

Det finns också en hel del personer utanför institutionen som har följt av-

handlingsarbetet och som jag vill tacka. Ett stort och varmt tack till vännerna 

Mats och Elisabeth Björkgren samt Kjell Mellbin och Heléne Niemi för att 

ni har försett mig med goda middagar och uppmuntrande ord under åren. 

Mats ska också ha tack för hjälp med språket inför olika presentationer av 



 

avhandlingen på engelska. Min mamma, Karin Läkk, ska ha ett stort och 

varmt tack för att du har lärt mig att se möjligheter i stället för svårigheter 

och för all uppmuntran under arbetet med avhandlingen. Jag vill också tacka 

mina systrar Carina Larson och Sussi Läkk Hesselius med familjer. Tack för 

att ni alltid finns vid min sida på ett självklart och otvunget sätt. Tack Carina 

för hjälp med formuleringar i det svenska språket och tack Sussi för hjälp 

med att ordna bra flygbiljetter till olika konferenser under åren. Det varmaste 

tacket går till min man Erik och våra barn Josefine och Joakim. Tack Erik 

för att du har varit min största support genom åren, för alla livliga kriminal-

politiska diskussioner vid middagsbordet och för att du har varit förstående 

när jag har arbetat intensivt under långa perioder. Tack Josefine och Joakim 

för att ni hela tiden påminner mig om vad som är viktigt i livet och för att ni 

under de här åren har vuxit upp till självständiga, företagsamma och härliga 

människor.  

 

Avhandlingsarbetet har finansierats av Kriminalvårdens forskningskommitté 

och Roslagens Sparbanks Stiftelser, vilka ska ha ett stort tack. Lasse Krantz 

på Kriminalvårdens regionalkontor ska ha ett stort tack för värdefulla syn-

punkter på projektet inledningsvis och för ett smidigt samarbete under åren. 

Fredrik Wilhelmsson på Kriminalvårdens regionalkontor ska ha tack för 

värdefull information om Kriminalvårdsregistret och för att du oftast har haft 

svar på mina frågor. Arletta Plunkett på BRÅ ska ha tack för alla svar på 

frågor om registerdata. Ett stort tack till studenterna Emina Jakovic och Tyra 

Fridén för er hjälp med intervjustudien. Tack Lena Adamsson för att du kor-

rekturläste hela avhandlingen. Dave Shannon ska ha tack för hjälp med den 

engelska översättningen. Tack Sofia Wikman för att jag fick tillgång till en 

passande bild till min avhandling. Tack Anders Sjöberg för att du alltid finns 

tillgänglig för datasupport. Slutligen vill jag tacka alla nyckelinformanter 

och intervjudeltagare för att ni har gjort delar av den här avhandlingen möj-

lig!   

 

 

Blidö i oktober 2007 

Lena Roxell 
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1. INLEDNING 

Ett syfte med fängelsestraff är att utdela vedergällning för en brottslig hand-

ling (Wennberg 1998, s 12). Personer som har begått brott ska sona sina 

gärningar genom att frihetsberövas under en bestämd tid. Andra syften med 

straffet är att det dels ska ha en allmänpreventiv effekt (von Hofer 1993, s 89 

ff), dels en idividualpreventiv effekt (Wennberg 1998, s 12). Det förstnämn-

da innebär att fängelsestraffet ska verka avskräckande för människor i all-

mänhet, medan det sistnämnda bland annat betyder att det ska verka av-

skräckande för dem som har avtjänat ett fängelsestraff. Fängelsestraffets 

individualpreventiva effekter har emellertid ifrågasatts (Bondeson 1974, s 

560). Återfallsstatistiken visar att 63 procent av dem som fick ett fängelse-

straff utfärdat år 2001 har återfallit inom tre år (BRÅ 2007a).
1
 Statistiken 

visar också att ju fler fängelsestraff en person har blivit dömd till, desto stör-

re risk att återfalla. Det väcker bland annat frågan vad som händer när fångar 

interagerar med varandra under en fängelsevistelse och vilka effekter ett 

fängelsestraff egentligen har för dessa personer. 

 

Fängelset som brottsskola är en företeelse som har diskuterats under en lång 

tidsperiod och utifrån olika inriktningar. Den har gått från att dryfta moralis-

ka aspekter, till att söka förklaringar till fenomenet utifrån psykologiska eller 

kriminologiska teorier (Hawkins 1976; Gendreau m.fl. 1999). Bentham 

(1911) menade att ur en moralisk synvinkel är fängelset förödande. Genom 

interaktioner med andra fångar antar de ett synsätt som är raka motsatsen 

mot heder och ärlighet. Denna diskussion har senare kritiserats för att endast 

handla om primitiva teser (Hawkins 1976, s 60). Den har sedan ersatts med 

en inriktning där exempelvis förklaringar till återfall diskuteras utifrån fäng-

elset som brottskola (Gendreau m.fl. 1999, s 4). Effekten av fängelsestraffet 

betyder här att personer, genom interaktioner med andra fångar, har större 

kunskaper i att begå brott efter en fängelsevistelse än före.  

 

En annan effekt av fängelsestraffet har diskuterats utifrån att fångarna priso-

niseras under fängelsetiden. Clemmer (1958) menar att fångarna tar sig an 

attityder och värderingar hämtade från fängelsekulturer. Fångarna anpassar 

sig till förhållanden på fängelserna och beter sig därmed annorlunda än när 

                                                      
1
 Med återfall menas här att personen återigen har lagförts för brott efter det senaste fängelsestraf-

fet.  
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de inte är frihetsberövade. Bondeson (1974, s 178 ff) finner att det sker en 

prisonisering under fängelsetiden, vilket innebär negativa påverkansproces-

ser som medför en mer kriminell inställning och en socialisering till en kri-

minell subkultur. De positiva påverkansprocesserna, som behandling och 

annan slags hjälp under fängelsetiden, får stå tillbaka för de negativa. Det 

har också framgått att det kan finnas olika grader av prisonisering beroende 

på vilken typ av anstalt fångarna är intagna på. Alneas (2006, s 130), som 

studerar om fängelset ska ses som en förbrytarskola eller en rehabiliterings-

anstalt, menar att det finns tendenser till prisonisering på en sluten anstalt, 

men finner det inte i samma grad på den öppna anstalten som ingår i studien.   

 

Ytterligare en effekt av fängelsestraff som har diskuterats i litteraturen är 

uppkomsten av gäng och nätverk. Framför allt är det ett fenomen som har 

uppmärksammats i den nordamerikanska forskningen (se exempelvis Jacobs 

1974; Fong & Buentello 1991; Spergel 1995; Toch 2001). Det handlar om 

att fångar sluter sig samman av olika syften. Det kan röra sig om att ha makt 

över andra fångar, att ha kontroll över olika funktioner på fängelserna som 

droghandel och/eller ha bestämmanderätt i olika frågor. En kontrasterande 

orsak är att fångar bildar gäng för att söka skydd gentemot andra fångar. 

Gängen har uppfattats som ett problem både för andra fångar och för perso-

nalen. Dels handlar det om säkerhetsproblem, dels om ordningsproblem 

(Fong 1990, s 2; Tachiki 1995, s 1126; Wood & Adler 2001, s 169). I Sveri-

ge har frågan uppmärksammats av Kriminalvården, och har då framställts 

som ett problem på fängelser där män är intagna (KVS 2000 & 2001). 

 

Fängelset som en plats för att etablera nya brottsliga kontakter och för att 

bilda kriminella gäng har framställts som ett problem på den politiska agen-

dan. I kommittédirektiven ”En ny kriminalvårdslag” (Justitiedepartementet 

Dir. 2002:90) beskrivs att förhållandena på fängelserna har förändrats. 

”Uppkomsten av kriminella gängbildningar och en allt mer organiserad och 

internationaliserad brottslighet ställer helt nya krav på verksamheten” (ibid. s 

3). De kriminella gängbildningarna framställs som en säkerhetsrisk och för-

knippas med ordningsstörningar. De förmodade fängelsegängens verksamhet 

används också i den politiska debatten som ett argument för att utöka använ-

dandet av tvångsmedel (Proposition 2005/06:177).2  

 

En effekt av fängelsestraff som däremot inte är speciellt utforskat är huruvi-

da personer som har avtjänat fängelsestraff begår brott tillsammans efter den 

gemensamma fängelsevistelsen. Det vill säga frågor om hur medbrotts-

                                                      
2
 Jag vill med det här stycket peka på frågans aktualitet. Däremot kommer inte den kriminalpolitis-

ka debatten att beröras mer i det här arbetet. I Anderssons avhandling (2002) redogörs för hur 

brottslighetens orsaker, lösningar och problem framställs i Kriminalpolitiken mellan åren 1970 och 

2000.  
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lingsskap, eller co-offending, ser ut för fångar efter frigivning. Frågan är 

huruvida det skapas relationer under anstaltstiden som leder till att de begår 

brott tillsammans efter fängelsetiden. Det finns ett par studier som har berört 

ämnet. Sarnecki (1999; 2001) har studerat frågan för ungdomar som har haft 

en gemensam vistelse på särskilda ungdomshem. Det visade sig att vistelser 

på hemmen har en liten betydelse för etablering av nya relationer mellan 

kriminellt belastade individer. En nordamerikansk studie visar att medbrotts-

lingsskap efter en gemensam fängelsevistelse såg olika ut för skilda etniska 

grupper (Ianni 1975, i Tremblay 1993). Däremot saknas forskning om hur 

det ser ut för personer som har varit intagna på fängelser i Sverige.  

 

I den här avhandlingen ska effekter av fängelsestraff studeras med inriktning 

på just medbrottslingsskap. Genom statistik och tidigare forskning vet vi att 

återfallsfrekvensen är hög efter ett fängelsestraff. Däremot vet vi inte om 

personer som varit intagna på fängelser begår brott tillsammans med var-

andra efter frigivning. Fängelset som brottsskola har främst diskuterats ut-

ifrån perspektivet att fångarna får mer kunskap i att begå brott under fängel-

setiden. Medbrottslingsskap efter den avslutade gemensamma fängelsevistel-

sen kan ses som en annan dimension av det fenomenet. Om nya kontakter 

skapas under fängelsetiden utvidgas fångarnas nätverk, vilket kan tänkas 

påverka vem de begår brott i framtiden. Prisoniseras fångarna under fängel-

setiden, det vill säga om de får en mer kriminell inställning och anpassar sig 

till den rådande kulturen på anstalten, kan det tänkas vara främjande för att 

skapa nya kontakter. Det kan i sin tur påverka huruvida de begår brott till-

sammans. Frågan om gäng och medbrottslingsskap uppmärksammas också i 

avhandlingen. Det handlar dels om gängmedlemmar som har varit intagna på 

fängelse och huruvida de begår brott med andra, dels om olika gäng och hur 

deras brottslighet ser ut på gruppnivå.  

 

Med andra ord kommer fängelset som en plats för etablerandet och bibehål-

landet av nya kontakter att fokuseras. Hur förutsättningarna ser ur för att 

kunna skapa kontakter/relationer under fängelsetiden diskuteras, liksom frå-

gan vad dessa kontakter/relationer har för betydelse under, respektive efter 

verkställigheten. Detta är frågor som berör interaktioner och fängelsekultu-

rer. I slutänden handlar det om huruvida de nya kontakterna har betydelse för 

medbrottslingsskap efter fängelsetiden. Således handlar det om icke avsedda 

effekter av fängelsestraff.   

 

I den tidigare litteraturen har det beskrivits hur tiden på fängelset kan gestal-

ta sig i förhållande till olika fängelsekulturer (se exempelvis Clemmer 1958; 

Sykes 1958; Goffman 1961; Bondeson 1974; Pollock 2004). Vi vet också en 

hel del om tiden efter fängelsevistelser, i synnerhet när det gäller fångars 

återfall i brottslighet (BRÅ 2007a). Däremot vet vi inte speciellt mycket om 

kopplingen däremellan, det vill säga om kontakter/relationer som skapas på 
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fängelser leder till senare gemensam brottslighet. Om fängelset är ett ställe 

där kontakter etableras, vilket bland annat har framställts som ett problem i 

den politiska debatten och av Kriminalvården (Justitiedepartementet Dir. 

2002:90; KVS 2000 & 2001), ska alltså studeras. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med avhandlingen är att studera kontakter/relationer som skapas på 

fängelser och huruvida de har betydelse för medbrottslingsskap. Ett annat 

syfte är att studera medbrottslingsskap för personer som är klassificerade 

som gängmedlemmar.   

 

Utifrån ett registermaterial ska följande frågor besvaras:  

 Hur ser medbrottslingsskap ut för personer som har avslutat en gemen-

sam vistelsetid på fängelse? 

 Har tidigare medbrottslingsskap, ålder, kön och anstaltstyp någon bety-

delse för medbrottslingsskap efter en fängelsevistelse? 

 Hur ser medbrottslingsskap ut för personer som är klassificerade som 

gängmedlemmar?  

 Hur ser nätverken ut, med avseende på medbrottslingsskap, för personer 

som är klassificerade som gängmedlemmar? 

 

Utifrån ett intervjumaterial ska följande frågor besvaras: 

 Hur skapas kontakter/relationer mellan fångar på fängelser? 

 Vad har dessa kontakter/relationer för betydelse under fängelsetiden? 

 Vad har dessa kontakter/relationer för betydelse efter fängelsetiden? 

 Hur påverkas kontakterna/relationerna om man är med i ett gäng eller 

nätverk? 

 

I registerstudien ska personer som har skrivits ut från anstalt studeras. Även 

personer som är klassificerade som gängmedlemmar kommer att ingå. Tan-

ken är att den studien ska ge svar på frågor om hur medbrottslingsskap ser ut 

för dessa personer. I intervjustudien ska personer med erfarenhet av verkstäl-

lighet på fängelser intervjuas om kontakter/relationer under, respektive efter 

fängelsetiden. Intervjustudien ska således besvara frågor om förutsättningar 

för att skapa kontakter/relationer under fängelsetiden och betydelsen av des-

sa kontakter/relationer under respektive efter fängelsetiden.  
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1.2 Disposition 

Efter det inledande kapitlet, där bakgrund, syfte och frågeställningar har 

presenterats, blir det en genomgång av den tidigare forskningen. Där fokuse-

ras medbrottslingsskap, fängelsekulturer med inriktning på interaktioner och 

fängelsegäng. Efter det följer ett kapitel där det redogörs för de teoretiska 

utgångspunkterna. Teorin, som har sitt ursprung i social utbytesteori, an-

vänds i avhandlingen för att erhålla kunskap om och kunna tolka förekoms-

ten av medbrottslingsskap. Fokus läggs på aspekterna tillit, kontakter med 

andra brottslingar, storlek på brottsligt nätverk och kriminellt kapital. I kapi-

tel fyra redogörs för tidigare pilotstudier och för det här arbetets utgångs-

punkter. Inledningsvis presenteras pilotstudier och nyckelinformantintervju-

er som har bidragit till hur avhandlingens studier har utformats. Efter det 

redogörs för definitioner av olika begrepp som medbrottslingsskap, gäng, 

fängelsegäng och nätverk. I följande kapitel redogörs för registerstudien. Det 

inleds med en genomgång av metod där datamaterial och nätverksanalys 

presenteras. Därefter presenteras resultaten av registerstudien. Kapitlet av-

slutas med en sammanfattning och en diskussion. I kapitel sex presenteras 

intervjustudien. Inledningsvis redogörs för metod där urval och tillväga-

gångssätt beskrivs. Efter det presenteras resultaten av intervjustudien. Av-

slutningsvis sammanfattas resultaten med en efterföljande diskussion. I det 

sista kapitlet diskuteras vilka slutsatser som kan dras av avhandlingens stu-

dier.    
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel diskuteras tidigare forskning om medbrottslingsskap, fäng-

elsekulturer och interaktioner samt fängelsegäng. Kapitlet syftar till att ge en 

inblick i vad forskningen har kommit fram till inom dessa områden. Efter ett 

inledande avsnitt om medbrottslingsskap kommer fängelset att vara i fokus 

och då med inriktning på fängelsekulturer och interaktioner. Det ska ge en 

inblick i den tidigare forskningen om förutsättningarna för att skapa kontak-

ter/relationer på fängelser. I avsnittet därefter presenteras forskning om 

fängelsegäng. Fängelsegäng kan ses som en del av fängelsekulturer som 

förutsätter interaktioner.  

 

Vid genomgången har svenska centrala verk lyfts fram och dessa diskuteras 

mer ingående. Till stor del är det den anglosaxiska litteraturen som har stu-

derats, eftersom det inte har funnits relevant svensk eller annan nordisk 

forskning på området. Det kan givetvis uppfattas som en brist då exempelvis 

jämförelser mellan förhållanden på svenska och nordamerikanska fängelser 

är problematisk då skillnaderna är stora. Samtidigt som jämförelser kan vara 

intressanta för att peka på skillnaderna. 

2.1 Tidigare forskning om medbrottslingsskap 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om medbrottslingsskap. 

Inledningsvis ges en allmän presentation om frågor som har studerats i äm-

net. Därefter redovisas svenska studier om medbrottslingsskap där nätverks-

analys har använts för att undersöka fenomenet. Avslutningsvis blir det en 

kort introduktion om återfall.  

 

Förklaringar till varför människor väljer att begå brott med andra har bland 

annat diskuterats utifrån aspekterna vinning och risk. Vinning i form av eko-

nomi, status, social samvaro (Weerman 2003, s 404), kunskapsutbyte (Fel-

son 2003) och rollfördelningar vid brottstillfället (McCarthy m.fl., 1998) 

samt risker i form av avhopp från tänkta medbrottslingar eller att bli angiven 

(Weerman 2003, s 407; McCarthy m.fl., 1998, s 156). De här förklaringarna 

antyder att personer kalkylerar med vinning kontra risk innan de bestämmer 

sig för begå brott tillsammans med andra personer, det vill säga att brotten 

föregås av rationella val. Forskning har också visat att medbrottslingsskap 
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sker under dynamiska former där exempelvis konstellationer av medbrotts-

lingar är föränderliga. Det är ovanligt att samma personer blir misstänkta för 

brott tillsammans vid upprepade tillfällen enligt den registrerade brottslighe-

ten (Sarnecki 1986, s 57 & 2001, s 43; Reiss 1988, s 130; Reiss & Farrington 

1991, s 393). Det skulle tyda på att medbrottslingsskap även sker under mer 

spontana former där de inblandade inte nödvändigtvis alltid är så kalkyle-

rande. Det kan dock vara så att personer som vid flera tillfällen begår brott 

tillsammans känner varandra väl. Om de känner varandra väl kan det tänkas 

att de mer sällan begår misstag och därmed åker de inte fast. Alltså visar den 

registrerade brottsligheten att det är ovanligt med medbrottslingsskap vid 

upprepade tillfällen. Frågan om kausalitet är därmed aktuell. Är det bara 

vissa brottspar som registreras för medbrottslingsskap, exempelvis de som 

inte känner varandra väl och därmed begår misstag vilket leder till att de 

åker fast? Eller är medbrottslingsskap som kommer till polisens kännedom 

egentligen slumpmässigt fördelad och ger en rättvis bild av vilka personer 

som begår brott tillsammans? Det handlar således också om validitet. Vad är 

det egentligen vi mäter med registrerad medbrottslingsskap? Är det ett rele-

vant mått för att studera huruvida personer begår brott tillsammans? Jag 

återkommer med en diskussion om validitet senare i registerdatastudiens 

metodavsnitt.  

 

Tidigare forskning har visat att vanligtvis begår personer brott både tillsam-

mans med andra och ensamma (ibid.). Det är med andra ord sällsynt att per-

soner enbart begår brott tillsammans med andra eller enbart begår brott en-

samma. Andelsmässigt minskar dock brott med medbrottslingar med stigan-

de ålder (Reiss & Farrington 1991, s 384). En anledning till det kan vara 

förändringar i personernas kriminella karriärer som har med åldern att göra 

(Kyvsgaard 1998). Det kan exempelvis innebära att de är mindre intressera-

de av att begå brott med andra eller att de begår typer av brott som inte krä-

ver att flera personer är delaktiga.  

 

Det har också visat sig att unga personer som begår brott tillsammans är lika 

varandra beträffande kön, ålder, bostadsort och tidigare kriminella erfarenhe-

ter (Sarnecki 1986 & 2001, s 65; Reiss & Farrington 1991). Framför allt 

gäller det lindrigare brott där personerna i fråga vanligtvis är unga. I en lon-

gitudinell studie av män, som var 32 år vid det aktuella undersökningstillfäl-

let, visade resultatet att personer med längre kriminella karriärer dock begår 

brott med män i olika åldrar, från andra bostadsorter och med olika erfaren-

heter av brott (Reiss & Farrington 1991).  

 

Vilka typer av brott som är vanliga vid medbrottslingsskap varierar något i 

olika studier. Undersökningspopulationens ålder och kön, klassificering av 

brott och liknande kan vara orsaker till dessa skillnader. Weerman (2003, s 

399) har utifrån tidigare forskning funnit att brottstyperna narkotikabrott, 
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vandalism, inbrott och rån är vanligt förekommande då flera personer är 

inblandade i samma brott. Bland ungdomar har snatteri och stöldbrott (Sar-

necki 2001, s 175) visat sig vara vanliga vid medbrottslingsskap och bland 

kvinnor förmögenhetsbrott (Koons-Witt & Schram 2003, s 366).  

 

När det gäller frågan om huruvida det förekommer specialisering i brott vid 

medbrottslingsskap menar Warr (1996, s 33) att individer sällan är speciali-

serade, men att grupper av individer däremot kan vara det. Individer kan 

bytas ut i gruppen, medan gruppens inriktning av en viss brottstyp kvarstår.   

 

Rekrytering av medbrottslingar har diskuterats utifrån ett nätverksperspektiv 

(Sarnecki 1986 & 2001; Reiss 1988). Utgångspunkten är då att grupper av 

personer är länkade till andra grupper vilket underlättar rekrytering mellan 

olika grupper. Det perspektivet skulle också kunna ge oss kunskap om varför 

personer sällan begår brott med samma individer vid flera tillfällen. Ökade 

möjligheter att komma i kontakt med olika personer skulle då öka förutsätt-

ningarna för att begå brott med flera olika personer. Ianni (1975, i Tremblay 

1993, s 24) har visat att vistelser i fängelse påverkade utformningen av nät-

verk med medbrottslingar, i större utsträckning hos vissa etniska grupper 

(svarta och puertoricaner) i jämförelse med andra (italienare).  

 

I nästa avsnitt ges exempel på studier om medbrottslingsskap där nätverks-

analys har använts som analysmetod.  

2.1.1 Medbrottslingsskap och nätverksanalys 

I Sverige har det förekommit en del kriminologisk forskning där registerdata 

har analyserats med hjälp av nätverksanalys. Sarnecki (1986) var först inter-

nationellt att studera medbrottslingsskap med hjälp av nätverksanalys. Han 

har bland annat undersökt ungdomsbrottlighet i Borlänge, Stockholm och 

Köpenhamn (Sarnecki 1986; 2001; 2002). I Stockholmsundersökningen 

studerades personer som var misstänkta för brott i Stockholms län, 1991-

1995, och som var 20 år eller yngre samt deras medbrottslingar (Sarnecki 

2001, s 37ff). Totalt rör det sig om drygt 22 000 individer. Av dem är det 60 

procent som är misstänkta för brott tillsammans med andra personer. Sar-

necki finner bland annat att de personer som begår brott tillsammans med 

andra, oftare blir misstänkta för brott än de som inte har några registrerade 

medbrottslingar. Han konstaterar också att det är ovanligt att två personer 

eller grupper av personer blir misstänkta för brott vid upprepade tillfällen 

(ibid. s 50). Strukturerna i de brottsliga ungdomsnätverken är således inte 

fasta, utan relationerna varierar både i tid och i intensitet. Sarnecki har också 

konstaterat genom intervjuer med ungdomar att ungdomsbrottsligheten är 

spontan, både när det gäller vid vilket tillfälle brotten sker och med vilka de 

begår brotten tillsammans med (ibid. s 164).  
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Sarnecki (1999, 2001) har även utifrån ett nätverksperspektiv studerat ung-

domar som har varit intagna på särskilda ungdomshem. Information om 

ungdomar som har varit intagna på särskilda ungdomshem i Stockholms län 

under 1991-1995 har inkluderats i den ovan beskrivna Stockholmsundersök-

ningen. En frågeställning handlar om huruvida personer som har varit intag-

na på samma ungdomshem begår brott tillsammans efter utskrivning. Av 

samtliga relationer som avser gemensamt deltagande i brott för de här ung-

domarna, är det endast 1,5 procent (28 länkar) som kan tillskrivas ungdomar 

som har haft en gemensam tid på ett ungdomshem (Sarnecki 1999, s 37). 

Resultaten tyder alltså på att vistelser på hemmen har en liten betydelse för 

etablering av nya brottsalstrande relationer med kriminellt belastade indivi-

der.  

 

Det undersökta materialet i Köpenhamnsstudien omfattar samtliga brott som 

anmälts till polisen i Köpenhamn under åren 1999-2000 och där personerna i 

fråga var 15-19 år vid anmälningstillfället samt deras medmisstänkta (Sar-

necki 2002). Resultaten om medbrottslingsskap överensstämmer i många 

avseenden med dem i Stockholmsundersökningen. En del av arbetet ägnas åt 

att studera gängmedlemmar som har identifierats av polisen. Genom att ta 

del av polisens uppgifter om gängmedlemmar kom Sarnecki fram till att av 

de mest brottbelastade personerna i nätverken var det 50 procent som hade 

identifierats som gängmedlemmar. Sarnecki konstaterar också att gängmed-

lemmar begår brott med medlemmar ur samma gäng, ur andra gäng och med 

personer som inte är kända som gängmedlemmar. Med det här tillväga-

gångssättet, det vill säga genom att använda polisens uppgifter om gängmed-

lemmar, kan kunskap fås om personer som har varit föremål för polisens 

intresse i frågan om gäng och om huruvida de begår brott tillsammans med 

andra personer. 

 

Pettersson (2002) har i sin avhandling studerat supporterbråk, etnicitet och 

genus ur ett nätverksanalytiskt perspektiv. Det övergripande syftet är att 

undersöka vad nätverksanalys som metod kan tillföra och dess begränsning-

ar. Petterson menar att när gruppbeteenden ska studeras är nätverkanalys ett 

meningsfullt analysverktyg, då det undersöker aktörer i relation till varandra. 

I kapitlet som handlar om supporterbråk studeras personer som supporterpo-

lisen i Stockholm har bedömt tillhöra de mest våldsbenägna supportrarna 

(ibid. s 50-71). Resultaten visar att dessa supportrar betydligt oftare miss-

tänks och lagförs för brott som är typiska för bråk i samband med idrottseve-

nemang än deras medbrottslingar.3 Jämfört med ungdomarna i Sarneckis 

studie (2001) är supportrarna och deras medbrottslingar misstänkta för fler 

                                                      
3
 Petterson anger två möjliga tolkningar. Den ena tolkningen är att supporterpolisen har identifierat 

rätt personer. Den andra är att upptäcktsrisken är högre för dem eftersom personerna i fråga är 

särskilt uppmärksammade i dessa sammanhang (Petterson 2002, s 67).   
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brott per person. Nätverken som personerna ingår i består av löst samman-

satta grupper som omfattar ett fåtal personer, vilka misstänks för enstaka 

brott tillsammans. Resultatet av nätverksanalysen visar, med ett undantag, att 

personer som håller på ett lag inte misstänks för brott men en person som 

håller på ett annat lag. Även Petterssons studie tyder på att medbrottslingss-

kap vanligtvis är en kortvarig relation.     

 

Carlsson (2003) har i en utvärdering av Rånkommissionen i Västerort, 

Stockholm, använt sig av metoden då han kartlagt brottsliga nätverk. I rap-

porten undersöks förändringar i nätverken efter Rånkommissionens insatser. 

Materialet består av 139 personer som gripits av kommissionen och är skäli-

gen misstänkta för brott, deras medbrottslingar och medbrottslingarnas med-

brottslingar. Bland annat undersöks förändringar i brottsutvecklingen för 

personer i nätverket då centrala aktörer dömts för brott. Den brottsliga akti-

viteten och storleken på nätverket har minskat då centrala aktörer har inka-

paciterats. Carlsson menar dock att effekterna bör tolkas med försiktighet då 

uppföljningstiden är kort. Han påpekar också att tidigare forskning har visat 

att andra ingripanden än inkapacitering visar en liknande brottsavhållande 

effekt för medbrottslingarna. Detta kan eventuellt peka på att ”störmomen-

tet” för nätverket är viktigare än strängheten i påföljden. Även den här studi-

en visar att det är ovanligt att samma brottspar blir misstänkta för brott vid 

upprepade tillfällen. För 80 procent av brottsparen gäller att de är misstänkta 

för brott tillsammans vid endast ett tillfälle (ibid. s 18).  

 

BRÅ (2005a) har utforskat narkotikabrottslingars nätverk utifrån individer 

som dömts för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling under år 

2003 i Stockholms län. Huvudpopulationen består av 127 personer. Data om 

deras medmisstänkta och de medmisstänktas medmisstänkta har sedan sam-

lats in. Resultaten visar bland annat att de brottsliga relationerna sällan är 

stabila. Nittio procent av brottsparen förekom endast under ett år i misstan-

keregistret (ibid. s 109). Betydelsen av kontakter med andra personer i landet 

som sysslar med narkotika diskuterades också. Hälften av alla brott som 

begicks av de medmisstänktas medmisstänkta anmäldes i Skånes län (ibid. s 

114). Tidigare forskning har visat att narkotikasmuggling är koncentrerad till 

Skånes län.  

 

Gemensamt för ovanstående svenska studier med nätverksanalys är resultatet 

att nätverken är föränderliga över tid. Det är sällsynt att brottspar misstänks 

för brott vid upprepade tillfällen enligt den registrerade brottsligheten. Det 

finns inga resultat som tyder på att relationer i form av medbrottslingsskap är 

stabila.  
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Internationellt sett har kriminologisk forskning om medbrottslingsskap med 

nätverksanalys varit ovanlig.
4
 Emellertid har Fleisher (2006) och Papachris-

tos (2006) studerat ungdomsgäng respektive gatugäng med nämnda analys-

metod.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att medbrottslingsskap, föga förvå-

nande, framförallt har studerats i samband med ungdomsbrottslighet och då i 

synnerhet bland pojkar. Endast ett fåtal studier har fokuserat flickor respek-

tive kvinnor (Pettersson 2002; Koons-Witt & Schram 2003; Sarnecki 2004) 

eller vuxna personer (Reiss & Farrington 1991). Det saknas också en hel del 

förklaringar till varför exempelvis vissa brottstyper är mer vanliga vid medb-

rottslingsskap eller kring processerna hur medbrottslingar väljs ut. Den tidi-

gare forskningen om medbrottslingsskap har framför allt utgått från den re-

gistrerade brottsligheten, vilket kan vara en förklaring till att det saknas kun-

skap om vissa aspekter. Det saknas också forskning om huruvida fängelse-

vistelser har någon påverkan på medbrottslingsskap. Emellertid har, som 

nämnts tidigare, medbrottslingsskap studerats för ungdomar som har varit 

intagna på särskilda ungdomshem (Sarnecki 1999).  

2.1.2 Några ord om återfall 

I det här arbetet är det den gemensamma brottsligheten efter ett fängelse-

straff som är i fokus. Gemensam brottslighet efter ett fängelsestraff förutsät-

ter att det sker återfall. Den tidigare forskningen har dock inte diskuterat 

förhållandet mellan återfall och medbrottslingsskap. Däremot finns det en 

del statistik och tidigare forskning som berör återfall vilket kort presenteras 

här.  

 

BRÅ:s statistik över återfall visar att 63 procent av dem som har fått ett 

fängelsestraff utfärdat år 2001 har återfallit efter tre år (BRÅ 2007a). Med 

återfall menas här nya lagförda brott. Samma resultat fås om kvinnor respek-

tive män studeras separat. Den tidigare belastningen har också betydelse för 

återfallsfrekvensen. Ju fler lagföringar personer hade under den senaste tio-

årsperioden, desto högre nivåer av återfall.   

 

Kriminalvården har som ett övergripande mål att minska återfallen (KVS 

2005). Därför görs det en del uppföljningar där återfall studeras. Mycket 

riktigt påpekas det problematiska med att använda återfall som effektmått, 

vilket även diskuterats av andra forskare (se exempelvis Matthews & Pitts 

2000). Det kan vara svårt att avgöra vad som har haft betydelse för om en 

person återfaller eller inte, då olika omständigheter kan påverka återfall. 

                                                      
4
 Pettersson presenterar internationell kriminologisk forskning med nätverksperspektiv i sin av-

handling (2002). 
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Vissa omständigheter har kanske inte med själva fängelsestraffet att göra, 

utan handlar om faktorer som tillgång till bostad och arbete. För att kunna 

uttala sig om effekter av ett fängelsestraff behövs således annan information 

än enbart den registrerade brottsligheten.   

 

Kriminalvården har studerat olika faktorer som kan tänkas påverka utfallet 

av återfall (KVS 2005, s 55 ff). Den högsta andelen återfall finns för kvinnor 

och män som tidigare har dömts till fängelsestraff, är dömda för tillgrepps-

brott och har frigivits från ett medellångt fängelsestraff (över 2 månader men 

under 2 år). Lägsta andelen återfall finns bland dem som inte tidigare har fått 

kriminalvård och är äldre än 24 år. De som har dömts till ett långt fängelse-

straff, det vill säga mer än två år, återfaller i mindre utsträckning än dem 

som är dömda till ett medellångt fängelsestraff (ibid. s 47). Förklaringar som 

anges är att narkotikabrott och våldsbrott är de brottstyper som dominerar 

vid långa fängelsestraff. De relativt sett få återfallen vid sexualbrott och nar-

kotikabrott medverkar till att återfallsfrekvensen blir lägre för dem som är 

dömda till långa fängelsestraff i jämförelse med dem som är dömda till me-

dellånga fängelsestraff. 

 

Tiden mellan datum för frigivning till ny påbörjad verkställighet har också 

undersökts i förhållande till olika faktorer. Tillgreppsbrott, rån och narkoti-

kabrott är de brottstyper, i nämnd ordning, där återfall och återkomst i ny 

kriminalvård sker snabbast (ibid. s 70). Generellt sker återkomst till krimi-

nalvård snabbare ju mer belastade personerna är. Att tidigare belastning har 

betydelse för återfallsrisk har konstaterats tidigare (Kyvsgaard 1989, s 100; 

Andersson 1991, s 72).      

 

I Nilssons avhandling, där fångars levnadsförhållanden studeras utifrån ett 

resursperspektiv, ägnas ett kapitel åt levnadsförhållanden och återfall i brott 

(2002, s 131 ff).5 Bland annat studeras hur kriminellt umgänge påverkar åter-

fallsfrekvensen (ibid. s 146). Med återfall menas här att personen efter fri-

givning från anstalt begått brott och därmed dömts till ny kriminalvårdspå-

följd (ibid. s 138). Resultatet visar att av dem som uppgett att de övervägan-

de umgås med icke-kriminella är det 27 procent som återfallit efter minst 12 

månader. Motsvarande andel för övriga fångar som övervägande umgås med 

kriminella eller både umgås med kriminella och icke-kriminella är 61 pro-

cent. Sammantaget visar resultaten att tidigare fängelsevistelser har ett något 

större förklaringsvärde, det vill säga att förutsäga återfall, än andra riskfakto-

                                                      
5
 Avhandlingens resultat bygger på en strukturerad intervjuundersökning med fångar på fängelser 

(Nilsson 2002). Populationen består av ett tvärsnitt av fångar, det vill säga personer intagna på 

landets kriminalvårdsanstalter under en given tidpunkt (ibid. s 39). Totalt medverkade 411 perso-

ner, med ett överurval av kvinnor. Bortfallet kom att bli 24 procent, vilket motsvarar bortfallet i de 

nationella levnadsnivåundersökningarna.  
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rer, som brist på utbildning och sysselsättning, narkotikamissbruk eller kri-

minellt umgänge. 

2.2 Tidigare forskning om fängelsekulturer med 

inriktning på interaktioner 

I det här avsnittet ska fängelset, som plats för att skapa och bibehålla kontak-

ter, fokuseras. Det inleds med en kort genomgång av forskning om fängelse-

kulturer. Efter det presenteras nordisk forskning som har behandlat fängelse-

kulturer och interaktioner på fängelser. Avsnittet avslutas med en fördjup-

ning i ett antal teman som har diskuterats i samband med interaktioner på 

fängelser.  

2.2.1 Fängelsekulturer 

Begreppet kultur har definierats som värderingar och aktiviteter gemensam-

ma för ett samhälle eller en grupp (Persson 1981, s 155). De kulturer som 

finns på fängelser brukar i litteraturen benämnas som en subkultur eller del-

kultur. En subkultur kan vara en grupp personer som utvecklar en kultur som 

är speciell just för den gruppen (Persson 1981, s 19 ff). Gruppen är en del av 

en större grupp och gruppens kultur och dess värderingar finns inbäddade i 

ett större kultur- och värderingssammanhang (Wofgang & Ferracuti 1967, s 

97 i Persson 1981). När kulturer studeras är det inte enskilda individer som 

är av intresse utan övergripande värderingar och handlingar för hela grup-

pen.  

 

För att en subkultur ska uppstå måste någon form av interaktion ske (Persson 

1981, s 149 f). För att få kunskap om hur fängelsekulturer uppstår är det med 

andra ord viktigt att studera interaktioner mellan fångarna. Dessa interaktio-

ner har studerats utifrån olika aspekter, som exempelvis vänskap (se exem-

pelvis Bondeson 1974; Greer 2000; Jewkes 2002; Severance 2005) eller 

makt (se exempelvis Goffman 1961; Bondeson 1974; Foucault 1975; Edgar 

m.fl. 2003).  

 

I den tidigare forskningen som på något sätt berör ämnet fängelsekultur refe-

reras det i stort sett alltid till Clemmers verk The Prison Community (1958) 

och till Sykes The Society of Captives (1958). Båda två har varit betydelse-

fulla för att få kunskap om fängelsekulturer samt för teoretiska förklaringar 

och utgångspunkter. Clemmer diskuterar fängelsekulturer utifrån begreppet 

prisonisering. Det beskrivs som en process där fångarna tar till sig attityder 

och värderingar hämtade från fängelsekulturer. Det innebär att fången anpas-

sar sig till förhållandena på anstalterna och därmed beter sig annorlunda mot 
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hur han/hon beter sig ute i frihet. Sykes däremot har en utgångspunkt i be-

greppet deprivation, vilket innebär att fångarna berövas olika saker. Depriva-

tion diskuteras utifrån att fångarna berövas frihet, saker och service, hetero-

sexuella relationer, självbestämmanderätt samt trygghet. Han menar exem-

pelvis att berövandet av materiella ting utvecklar en svart marknad inne på 

anstalterna och att berövandet av heterosexuella relationer leder till homo-

sexuella relationer.6 Det gemensamma för Clemmers och Sykes teorier är att 

båda utgår från att subkulturer uppstår inne på fängelserna. Det är på grund 

av omständigheterna inne på anstalterna som en speciell kultur utvecklas. I 

sammanhanget bör även Goffmans verk Totala institutioner (1961) nämnas. 

Goffman menar att fångarna har kulturer med sig när de kommer till anstal-

ten. Genom olika processer av förödmjukelser och deprivation fråntas fång-

arna kulturer med syfte att det ska vara lättare att hantera ett stort antal per-

soner med hjälp av små resurser. Goffman beskriver det som en rollförlust. 

Fången socialiseras till anstaltens kultur. För att kunna bibehålla en viss 

självständighet och bestämmanderätt trots de regler som gäller på anstalten, 

fann Goffman att speciella tillvägagångssätt utvecklades för att få tillgång 

till exempelvis förbjudna varor som alkohol.    

 

Kritik har dock riktats mot forskningen som menar att kulturer uppstår på 

fängelset. Andra forskare anser att normer och värderingar på fängelserna 

påverkas av dem som finns ute på gatorna (Irwin och Cressey 1962, s 143). 

Kulturer förs över, importeras, till fängelserna genom personerna som finns 

där. De koder som finns för hur man ska bete sig på fängelser, som att inte 

ange någon, inte ”tappa huvudet” eller visa sig svag, är samma koder som 

finns utanför anstalterna. Irwin och Cressey ser det som kriminella koder, 

inte som koder specifika för fängelset (ibid. s 145).  

 

Tidigare sågs ovan nämnda teorier som ömsesidigt uteslutande när det gäller 

att förklara uppkomsten av subkulturer på fängelserna (Grapendaal 1990, s 

342). De har emellertid integrerats för att bättre belysa fenomenet (se exem-

pelvis Thomas m.fl. 1978). En vanlig uppfattning bland forskare i dag tycks 

vara att båda teorierna har förklaringsvärden för uppkomsten av subkulturer 

på fängelserna, och att de kompletterar varandra (Pollock 2004, s 97; Crewe 

2005b, s 177). De har även i olika analyser utökats med andra teorier eller 

modeller. Exempelvis har Jiang och Fisher-Giorlando (2002) diskuterat 

fångars misskötsamhet utifrån ovanstående teorier och en kompletterande 

situationell modell.  

                                                      
6
 Homosexuella relationer på anstalter diskuteras utifrån andra aspekter som makt och våld, vilket 

jag återkommer till senare i texten. 
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2.2.2. Nordisk forskning om fängelsekulturer och interaktioner 

I Bondesons omfattande avhandling ”Fången i fångsamhället” från år 1974 

studeras straffens individualpreventiva effekt. Det vill säga om effekten av 

fängelsestraff är av den karaktären att personer avhåller sig från att begå 

brott i framtiden. Då återfallsstatistiken tydligt visar att fängelsestraffen inte 

har den effekten, undersöker Bondeson olika sociala processer på fängelser 

för att söka förklaringar till det. Hypoteserna är ”att de intagna genomgår 

olika socialiseringsprocesser på anstalter, att de ur officiell behandlingssyn-

punkt negativa effekterna dominerar över de positiva och att det inte är några 

större, systematiska skillnader mellan olika typer av anstalter” (Bondeson 

1974, s 4). 

 

Datainsamlingen är omfattande och består av enkäter riktade till fångarna, 

intervjuer med personal, gruppintervjuer med fångar och dokument som 

journaler och akter (ibid. s 85 ff). Både män och kvinnor ingår i undersök-

ningen och även ungdomar som är intagna på ungdomsvårdsskolor och ung-

domsfängelser. 

 

Förutsättningarna för en påverkansprocess undersöks utifrån hur interaktio-

nerna ser ut mellan intagna och mellan intagna och personal (ibid. s 130 ff). 

Bondeson skriver att ”Såväl frågan om gruppbildningar som sammanhåll-

ning är i hög grad kontroversiell inom anstaltsforskningen” (ibid. s 131). 

Hon menar att tidigare teoretiker har framhållit att fångarnas samhälle är 

strukturerat och sammansvetsat, medan man under tiden för Bondesons stu-

die börjar tala om att det är oorganiserat. Emellertid finner hon att fångarna i 

högre grad interagerar med andra fångar än med personal och att de i hög 

grad tycker att sammanhållningen i fångsamhället är stark.  

 

I Bondesons avhandling undersöks negativa påverkansprocesser med tanke 

på rehabiliteringsmålsättningen. Bland annat studeras prisonisering på an-

stalt utifrån kriminell subkultur och kriminell ideologi, solidaritet mellan 

intagna och argotkunskap.7 Utifrån resultaten i de olika delstudierna konsta-

terar Bondeson att det förekommer en kriminell subkultur på fängelser (ibid. 

s 237). Även positiva påverkansprocesser studeras som behandling och er-

hållen hjälp under anstaltstiden (ibid. s 359 ff). Sammantaget visar studierna 

att de negativa effekterna av en anstaltsvistelse är mer påtagliga än de positi-

va. Ytterligare analyser ger stöd för prisoniseringshypotesen, det vill säga att 

negativa påverkansprocesser under fängelsetiden medför en mer kriminell 

inställning och en socialisering till en kriminell subkultur. Bondeson finner 

alltså stöd för de ställda hypoteserna som presenterades i början av det här 

avsnittet. 

                                                      
7
 Argotkunskap är kännedom om speciella uttryck i språket som förekommer bland kriminella, 

vilket också nämns som förbrytarjargong (Bondeson 1974, s 201). 



 28 

Åkerströms avhandling från 1983 är en empirisk studie där kriminellas livs-

stilar beskrivs och jämförs med andra mer konventionella livsstilar. Syftet är 

att beskriva kriminellas livsstilar och att bidra med en ökad teoretisk förstå-

else för ämnet. Datainsamlingen har framförallt skett genom intervjuer och 

enkätundersökningar med fångar som är män (Åkerström 1983, s 10 f). För 

att kunna göra jämförelser med personer som benämns som icke-kriminella 

har även annan data samlats in. Det ena är registerdata hämtat från SIFO och 

gäller Sveriges befolkning. Materialet har matchats i ålder med fångpopula-

tionen. Det andra är en enkät om livsstil och är insamlat på en fabrik. Den 

har besvarats av tjänstemän och arbetare. 

 

I en del av avhandlingen studeras de kriminellas sociala färdigheter (ibid. s 

137 ff). De kriminella uppger att de har lätt att skapa kontakt med främling-

ar, i lika hög grad som kontrollgruppen icke-kriminella. Åkerström anser att 

det är en viktig upptäckt då de ofta framställs som socialt inkompetenta. Hon 

menar också att tiden på fängelse kan ses som en period när sociala färdighe-

ter tränas. På fängelset möter de både andra fångar och personal med olika 

personligheter. Det handlar i många fall om att anpassa sig till rådande om-

ständigheter. Det påpekas dock att fängelsetiden också minskar möjligheten 

att utveckla andra sociala färdigheter.   

 

I studien framkommer att de flesta av fångarna både har haft vanliga legala 

arbeten och sysslat med illegala verksamheter (ibid. s 215 ff). Fångarna 

framhåller vikten av att kunna hålla sig lugn i olika situationer mer än att 

vara skicklig inom olika slags brott. De tar också upp att det är arbetsamt att 

söka kunskap om brottslighet och att vara kreativ. Det räckte inte med att 

lära sig från äldre och mer erfarna brottslingar, utan man måste själv aktivt 

söka kunskap. Åkerström menar att kunskap om brott kan, liksom annan 

kunskap, betraktas som en investering för personen i fråga.  

 

Fångarna jämförde ofta sig själva med de icke-kriminella. Deras livsstil dis-

kuterades som ett alternativ till deras egen. Emellertid var det inget de såg 

som attraktivt. Enda fördelen var att slippa vara intagen på fängelse. Annars 

beskrevs den livsstilen som tråkig. En del menade att om de skulle sluta begå 

brott, skulle de inte anamma den icke-kriminella livsstilen.  

 

Kvinnors villkor i fängelser har studerats, med inriktning på kvinnofängelset 

Hinseberg (Lindberg 2005a; 2005b). Syftet är att beskriva kvinnors erfaren-

heter av sina liv på anstalt, bedömning av möjligheter till arbete och studier, 

relationer till andra intagna och personal samt möjligheter att upprätthålla 

kontakter med livet utanför anstalten. Ytterligare ett syfte är att granska om 

det finns en anstaltskultur bland de intagna och vad som utmärker den. Re-

sultaten, som bygger på enkäter, intervjuer och observationer, visar bland 

annat på kulturer med hierarkier samt koder för hur man ska bete sig och 
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förhålla sig till varandra och personalen under fängelsetiden. Kvinnor som 

befinner sig högt upp i hierarkier är vanligtvis äldre, har tidigare erfarenhet 

av fängelsestraff och har begått narkotikarelaterade brott. De har enbart be-

gått brott som är accepterade och är inte kända som ”tjallare”. En viktig kod 

på anstalten tycks vara att inte skapa nära relationer med anstaltspersonalen. 

Viktiga ledord är att sköta sig själv, inte tala, inte lita på någon och att inte 

visa sig svag. Lindberg menar att de informella reglerna som upprätthålls av 

kvinnor med hög status leder till förtryck och maktutövning över andra 

(Lindberg 2005a, s 115).   

 

I en norsk masteruppsats i rättssociologi undersöks i vilken grad fångarna 

upplever att de rehabiliteras utifrån olika insatser som skola, arbete och be-

handlingsprogram (Alnaes 2006). Fjorton fångar intervjuas och en enkätun-

dersökning genomförs på ett slutet och ett öppet fängelse. Svarsfrekvensen i 

enkätundersökningen är 50 procent, vilket medför att resultaten bör tolkas 

utifrån att det är ett relativt stort bortfall.  

 

I intervjuerna framkommer att det är stora skillnader mellan de olika fängel-

serna när det gäller interaktioner mellan fångar och personal samt interaktio-

ner fångar emellan (ibid. s 126 f). På det öppna fängelset planerar fångar och 

personal dagens arbete tillsammans. På den slutna anstalten är det däremot 

inte accepterat av fångarna att ”vara kompis” med personalen. Diskussioner-

na fångarna emellan på den slutna anstalten handlar om kriminalitet och 

droger. På den öppna anstalten var det ingen av fångarna som tog upp den 

aspekten. I enkäten frågades det om de hade några goda vänner i fängelset. 

Drygt 65 procent uppgav att så var fallet. Många beskrev dock tillvaron som 

relativt ensam.  

 

Alnaes diskuterar status och hierarkier på fängelser (ibid. s 129). Fångarna 

uppgav att de som har begått rån eller våldsbrott är de som hade högst status. 

Alnaes menar att i fängelset blir personer identiska med sina handlingar. För 

att få status är det därför viktigt att berätta om tidigare brott. Han menar även 

att det finns olika normer och regler på de olika fängelserna. Det finns ten-

denser till prisonisering, framförallt på det slutna fängelset. Det vill säga att 

fångarna anpassade sig till fängelsets subkulturer. Det fanns en samstämmig 

uppfattning bland fångarna om vilka normer som var gällande på respektive 

anstalt. En intressant reflektion är att flera av fångarna på den öppna anstal-

ten tidigare har varit intagna på den slutna anstalten. Det innebär att de 

kommer från ett fängelse med vissa normer till ett annat fängelse med andra 

normer och anpassar sig till den nya miljön.  

 

På temat om fängelset kan ses som en förbrytarskola eller som en rehabiliter-

ingsanstalt menar fångarna att om man är intresserad av nya kontakter är 

fängelset en arena för det (ibid. s 144 ff). Det framkom att det är svårt att 
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genomföra exempelvis studier på fängelser då det inte anses statushöjande 

av andra fångar. Alnaes finner även här att det är skillnader mellan de olika 

anstalterna när det gäller inställning till rehabilitering och syn på framtiden. 

På den öppna anstalten är fångarna mer optimistiska inför framtiden och 

menar att de har lärt sig något som kan hjälpa dem att leva ett liv utan krimi-

nalitet.  

 

Sammanfattningsvis menar Alnaes att i fängelset blir personer rutinmänni-

skor och institutionaliserade. Ansvar och egna initiativ som existerar i sam-

hället finns inte på fängelser, då fängelsemiljön är präglad av regler som 

fången måste anpassa sig efter. Han kommer också fram till att status är för-

knippat med fångens tidigare kriminalitet och att unga människor särskilt är 

påverkbara i en fängelsemiljö. Under fängelsetiden skapas nya relationer 

med andra fångar, medan relationer till familj och vänner försvagas. På det 

öppna fängelset är emellertid kontakten med familjerna och samhället i öv-

rigt mer frekvent, vilket skapar en mer optimistisk syn på framtiden hos 

fångarna.  

 

Det jag saknar i Alnaes undersökning är en problematisering av de olika 

anstalternas klientel. Det kan tänkas att den slutna anstalten har ett klientel 

som är betydligt mer belastat än fångarna på den öppna anstalten. Det kan 

också tänkas att fångarna på den sluta anstalten i genomsnitt har en längre 

kriminell karriär. Dessa individuella faktorer kan tänkas påverka inställning 

till rehabilitering, arbete och utbildning, vilket borde ha diskuterats. Det som 

motsäger det resonemanget är att vissa fångar som vid studiens genomföran-

de var intagna på den öppna anstalten, tidigare hade varit intagna på den 

slutna anstalten. De tycks anpassa sig till de rådande normerna som finns på 

respektive anstalt. Det talar för att det är strukturella faktorer, såsom anstalts-

typ, som bäst kan förklara skillnaderna.  

 

Sammanfattningsvis visar genomgången av litteraturen om fängelsekulturer, 

att det finns skillnader mellan olika kulturer. Det med utgångspunkt från hur 

olika anstaltsvistelser kan se ut, beroende på om det är en öppen eller sluten 

anstalt, om de sitter isolerade, om de är intagna på en specialavdelning eller 

om det är anstalter för män eller kvinnor. Det är svårt att tänka sig att endast 

en teori skulle vara förklaringen till fängelsekulturer i de olika situationerna. 

Forskningen om fängelsekulturer har också gått från att förklara det unika till 

att utifrån olika perspektiv diskutera det komplexa och att fokusera på skill-

nader (Flanagan m.fl. 1998; Jewkes 2002, 2005). Därför kommer interaktio-

ner att diskuteras utifrån olika teman som nästa steg. 



 31 

2.2.3 Interaktioner    

Interaktioner handlar om en ömsesidig påverkan, ett samspel, mellan perso-

ner i sociala sammanhang. Det innebär att människor dagligen interagerar 

med andra människor i flera olika situationer. Överallt sker interaktioner, så 

även på fängelser. Skillnaderna är dock stora. På fängelser är fångarna hän-

visade till ett begränsat antal människor, vanligtvis andra fångar och perso-

nal. Det innebär att de inte alltid kan välja med vem de vill umgås. De omger 

sig med personer som liksom de själva är dömda för grova brott. De har 

också en begränsad rörelsefrihet. Om exempelvis konflikter uppstår mellan 

fångar kan förflyttning, isolering och andra åtgärder ske, vilka skulle te sig 

drastiska i andra sammanhang. I andra situationer kan man på ett enklare sätt 

lösa konflikter genom att exempelvis undvika den eller de personer som är 

inblandade. Interaktioner i fängelser sker under andra omständigheter och 

kan inbegripa andra typer av handlingar än vad som är fallet ute i samhället. 

 

Interaktioner på fängelser kommer nedan att diskuteras utifrån den tidigare 

forskningen med inriktning på vänskap, kamratskap och sociala nätverk, 

makt, våld, rädsla, droger samt organisatoriska faktorer. Valet av teman be-

stäms av resultaten från tidigare pilotstudier (Roxell 2002 & 2004) och vad 

som fokuseras i den aktuella forskningen på området.  

Vänskap, kamratskap och sociala nätverk 

Socialisationsprocesser har tidigare studerats i fängelsemiljöer. Bondeson 

(1974, s 135) har frågat fångar i en enkät vem de vänder sig till om de har ett 

personligt problem. Flest fångar uppgav att de först skulle vända sig till en 

assistent med förklaringen att de kan ordna saker, följt av en intagen ”därför 

att de förstår”. På frågan om de fått några goda vänner (kompisar) på anstal-

ten svarade nästan alla att så var fallet. En tredjedel uppgav att de hade skaf-

fat sig fler än fem vänner. Ungefär hälften av de tillfrågade fångarna uppgav 

att de tyckte att sammanhållningen mellan de intagna var mycket eller gans-

ka stark.  

 

Olika former av relationer på anstalter har diskuterats i en intervjustudie med 

kvinnor intagna på fängelse i USA (Greer 2000). När det gäller vänskapsre-

lationer gjorde flera kvinnor en distinktion mellan att ha en vän och att ha en 

kamrat på anstalten. Flertalet menade att de inte skaffade sig ”riktiga” vän-

ner på anstalten och hänvisade till att de inte litade på andra samt att det tog 

tid att bygga upp riktiga vänskapsband. Ett flertal beskrev att de helst var för 

sig själva. Många av kvinnorna trodde inte att vänskapsrelationerna skulle 

hålla om någon av dem blev förflyttad eller efter utskrivningen från anstalten 

(ibid. s 447 ff).  
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Faktorer som har betydelse för att sociala nätverk ska bildas på fängelser 

finns också beskrivna i litteraturen. Det kan exempelvis vara nationalitet, 

bostadsort, religion, droganvändning, spel eller andra gemensamma intressen 

(Jewkes 2002, s 150). I en finsk etnografisk studie om livet på en anstalt för 

män, finner författaren att fångarna grupperar sig utifrån intressen, bakgrund, 

etnicitet eller om de sysslar med organiserad brottslighet (Ruckenstein 2004, 

s 228). I intervjuer om vänskapsrelationer på fängelser i USA menar forska-

ren att det gemensamma för kvinnor på anstalt är just att de är kvinnor, det 

vill säga den gemensamma faktorn är deras kön (Severance 2005, s 350). 

Olika kulturer, religioner, sociala klasser, åldrar och kriminella historier gör 

att det kan vara svårt att finna vänner. För övrigt fann Severance liknande 

resultat som Greer i intervjustudien som har beskrivits ovan. Hon menade 

dock att det finns en hel del exempel på att kvinnorna samarbetade och fann 

stöd i varandra (ibid. s 364).  

Makt 

Maktaspekter på fängelser kan vara av flera olika dimensioner. Det man 

kanske först och främst tänker på är den makt som personal och anstaltsled-

ning har över de intagna, i form av att exempelvis kunna använda sig av 

sanktioner (Goffman 1961; Foucault 2003). Senare studier har visat att även 

det omvända förhållandet är tänkbart. Det vill säga att fångarna har makt 

över personalen i vissa avseenden, som vid hotfulla situationer (BRÅ 

2006a). En annan aspekt är maktutövning fångar emellan (Bondeson 1974; 

Jewkes 2002, 2005; Edgar m.fl. 2003). I detta sammanhang är status, hierar-

kier och ledarskap bland fångarna av betydelse för att få en förståelse för 

fenomenet. Nedan kommer främst maktaspekter fångar emellan att diskute-

ras eftersom det är interaktioner dem emellan som studeras i det här arbetet. 

 

Vilka egenskaper ”ledarna” har på anstalter har man frågat fångar i en enkät 

utifrån åtta givna alternativ (Bondeson 1974, s 166 ff). Det framkom att de 

vanligtvis hade vistats lång tid på anstalten och hade stor erfarenhet av brott. 

Fångarna fick även uppge namn på personer som var populära och på perso-

ner som hade stort inflytande. Frågorna, av så kallad sociometrisk karaktär,8 

ansågs känsliga av en del fångar och besvarades därmed inte av alla. Bland 

dem som svarade fanns det dock ett stöd för hypotesen att ledarna tillhörde 

de mest belastade. Maktlöshet bland fångarna diskuteras också i samband 

med anstaltsdemokrati. Flertalet (80 procent) menade att de hade ingenting 

eller mycket lite att säga till om på anstalten. 

 

                                                      
8
 Sociometrisk innebär att relationer mellan människor beskrivs, för att exempelvis komma fram till 

vem eller vilka personer som är centrala i ett specificerat sammanhang (Wasserman & Faust 1994, 

s 11; Borell & Johansson 1996, s 9). 
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Status och hierarkier bland de intagna är viktiga aspekter vid studier av 

maktförhållanden mellan fångar. Hierarkiska förhållanden mellan intagna 

män har studerats i en svensk uppsats (Nilsson 2003). Författaren är själv 

intagen på anstalt, vilket ger ett annorlunda perspektiv än vad som är vanligt 

förekommande. Det hade dock varit önskvärt med en problematisering av att 

studera ett fenomen som man själv är högst delaktig i. Nilsson kommer fram 

till att positionen i hierarkierna bestäms av brottet fången är dömd för. Av-

tjänad tid och beteende under den tiden påverkar också positionen. Stor erfa-

renhet av fängelsevistelser är en merit i sammanhanget. Acceptansen bland 

de andra intagna, i form av att känna någon sedan tidigare eller att ha ett 

stort kriminellt nätverk, är också viktig. Slutligen är den sociala kompeten-

sen viktig, vilket innebär att de kan interagera med andra och vara lojala. Det 

sistnämnda kan också vara en anledning till om man klättrar respektive sjun-

ker i hierarkierna (ibid. s 41 ff).   

 

I en avhandling om så kallade professionella kriminella i Finland undersök-

tes vilka faktorer som har betydelse för att hamna högt upp i hierarkierna på 

fängelserna (Junninen 2006, s 39). Vilka brott de har begått, hur lönsamma 

dessa var och i vilken utsträckning de använder våld, är faktorer som har 

betydelse enligt Junninen. De som handlade med droger, tjänade mycket 

pengar och inte var rädda för att använda våld hamnade högt upp i hierarki-

erna. Droger som maktmedel under anstaltstiden har diskuterats i en svensk 

uppsats (Wahlgren 2002, s 22). De som tillhandahåller droger på anstalterna 

hamnade automatiskt högt upp i hierarkierna. Det är ett sätt att skaffa sig 

makt eftersom man har kontroll över något som andra är intresserade av.  

 

Senare forskning har även fokuserat på maskulinitet och makt. Jewkes 

(2002; 2005) har gjort en etnografisk studie av fängelser för män i USA med 

inriktning på maskulinitet, där även maktaspekter diskuteras. Hon menar att 

fängelsemiljön är extremt maskulin (Jewkes 2002, s 31 ff). De intagna män-

nen med makt är de som är förknippade med att upprätthålla den hegemo-

niska maskuliniteten (se exempelvis Connell 1999). Det innebär att de tar 

avstånd från det som tolkas som feminint, att de är homofobiska samt att 

deras beteenden är inriktade på konfrontation och makt. Hon menar vidare 

att det tar sig uttryck i ett extrem beteende till följd av den maktlöshet som 

finns gentemot fängelset som institution.  

 

För att få kunskap om maktförhållanden på fängelser räcker det inte med att 

enbart se till hierarkier mellan fångar, utan andra dimensioner måste också 

beaktas. Edgar m.fl. (2003, s 163) listar tolv faktorer som de anser att man 

bör ta hänsyn till vid maktanalyser: brottstyp, straffets längd, typ av arbete 

på anstalten, våldsanvändning, ekonomiska resurser, intellektet, anknytning-

ar till andra på anstalten, nätverk, droger, skicklighet (i brott), social kompe-

tens och demografiska faktorer (som ålder). Flera av dessa faktorer har också 
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diskuterats i de studier som tidigare presenterats, men inte i samlad form i en 

och samma studie. 

Våld  

Våld på fängelser förekommer i olika former och utövas av olika personer 

(Pollock 2004). Exempelvis att personer utövar våld mot sig själva, som 

självmord, försök till självmord eller självstympning. Våld kan utövas av 

intagna riktat mot personal, eller det motsatta, våld av personal riktat mot de 

intagna. Slutligen våld som utövas mellan intagna där mord och våldtäkt ses 

som de grövsta formerna av våld på anstalter (Pollock 2004, s 108). Våldtäkt 

ingår som en del av ett större fenomen på fängelser för män (Kupers 2001, s 

113). I den hierarkiska rankningen av fångar, där våld och manlighet är be-

tydelsefulla faktorer, är våldtäkt ett sätt att utöva våld, och på det sättet be-

fästa sin manlighet. Vissa forskare menar att det är mer sällsynt att våld ut-

övas på fängelser för kvinnor än för män (Pollock 2004, s 200). I samman-

hanget bör dock definitionen av våld diskuteras för att sådana slutsatser ska 

kunna dras. I Nilssons levnadsnivåundersökning av fångar har 12 procent 

uppgett att de utsatts för våld på anstalt (2002, s 106). Risken att utsättas för 

våld för den här gruppen förefaller dock vara större i frihet än under frihets-

berövandet.  

 

En uppsats om konflikter med våldsinslag på Kronobergshäktet i Stockholm 

visar på en minskning av konflikter med inslag av våld under 1990-talet 

(Lust 2002). Minskningen tros bero på förändringar på häktet med syftet att 

skapa en humanare häktestid. En hög säkerhetsnivå på anstalter i Skottland 

är paradoxalt förknippad med mer våld (Cooke 1998, s 107). Tänkbara för-

klaringar till det kan vara att det finns ett annat klientel där, som eventuellt är 

mer våldsbenäget, än på fängelser med lägre säkerhetsnivåer. Eller att den 

höga säkerheten kräver mer kontroll och därmed mer maktutövande av per-

sonalen gentemot de intagna.  

Rädsla 

Det har i den tidigare forskningen förekommit en hel del diskussioner om att 

det finns vissa informella regler, eller koder, för hur fångarna ska bete sig på 

fängelser. Men sällan diskuteras anledningarna till att de anpassar sig och 

följer de regler som finns. Ett tänkbart skäl kan vara att de känner sig rädda 

för repressalier i form av hot eller våld om de inte anpassar sig till gängse 

regler. Det är välkänt att det finns en risk för fångar att bli utsatta för våld av 

andra fångar (O‟Donnell och Edgar 1999; Edgar m.fl. 2003, s 2). Däremot 

vet vi inte mycket om de psykologiska konsekvenserna av att som fånge vara 

utsatta för den risken. Utifrån självdeklarerade uppgifter om utsatthet på två 

fängelser för män och på två ungdomsanstalter i England kom man fram till 

att flertalet hade varit utsatta för våld men att få uppgav att de var rädda (Ed-
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gar m.fl. 2003, s 83).9 Det konstaterades dock att de som nyligen hade varit 

utsatta för våld var mer rädda än de andra. Förklaringen till att så få kände 

rädsla menar forskarna kan bero på att det ofta handlade om en ömsesidig 

viktimisering. Eller att de förändrade sina rutiner eller sin livsstil för att und-

vika att bli utsatt igen och därmed kände mindre rädsla.   

Droger 

En aspekt som ofta diskuteras i samband med fängelser är drogbruket och 

droghandeln på anstalterna. Sett till svenska förhållanden är det också rele-

vant. I Sverige har andelen missbrukare på anstalt ökat (KVS 2004, s 21). 

Enligt Kriminalvården var en tredjedel av de intagna narkotikamissbrukare 

år 1992 jämfört med hälften år 2002. Antalet dömda för narkotikabrott har 

också ökat under perioden. År 1992 var det sex procent av fångarna som 

hade narkotikabrott som huvudbrott, medan den siffran hade stigit till fjorton 

procent tio år senare. En omfattande intervjustudie med fångar i Belgien 

visade att droghandeln leder till att vissa fångar blir beroende av andra, samt 

att det då oftare förekommer utpressning och mer våld (Snacken 2005, s 324 

f). Det i sin tur leder till en minskad solidaritet fångarna emellan. Det sist-

nämnda diskuterar även Crewe (2005a, s 469) som också understryker att 

droghandeln påverkar maktförhållande på anstalterna mellan dem som säljer 

och dem som köper. 

Organisatoriska faktorer 

Det har under senare år förts diskussioner om ändrade förhållanden på an-

stalter. Det gäller i såväl Sverige som andra länder och då främst i USA. Det 

har bland annat handlat om överbeläggningar, rehabilitering kontra kontroll 

(Craig 2004) och ett förändrat fängelseklientel (Nilsson 2005). Det mest 

påtagliga med det sistnämnda är att fångarnas sociala situation har förändrats 

till det sämre i Sverige, sett till den senaste tioårsperioden.  

 

För att få kunskap om det komplexa med fängelsekulturer bör även föränd-

ringar i fängelselivet studeras. I intervjuer med före detta fångar i Kaliforni-

en framkom att det är mer oordning på fängelserna där jämfört med tidigare 

(Hunt m.fl. 1998). Anledningar som uppgavs till det är att nya gäng har bil-

dats, fängelseklientelet har förändrats och att reglerna på anstalterna har 

förändrats speciellt i relation till gängen. Fängelselivet är mer oförutsägbart 

än tidigare menade de. Gängbildningar på anstalt, så kallade fängelsegäng, 

kan ses som en speciell form av interaktioner fångar emellan. Eftersom det 

finns ett intresse att studera det fenomenet i den här avhandlingen, kommer 

det att ske en genomgång av den tidigare forskningen om ämnet i det följan-

                                                      
9
 Det förhållandet brukar benämnas rädsloparadoxen (Tiby 1991, s 13). De som är mest utsatta är 

de som uppger att de är minst rädda.  
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de avsnittet. Först blir det emellertid en kort sammanfattning om interaktio-

ner. 

 

Den presenterade forskningen om interaktioner på fängelser har visat på allt 

från vänskapliga relationer till relationer där våld och hot förekommer, vilket 

hänger samman med vilket syfte relationerna har. Är det exempelvis för att 

umgås under fängelsetiden eller för att ha tillgång till droger? Olika syften 

skapar olika slags relationer. Fångarna har också olika förutsättningar att 

skapa relationer. Vilken status och makt de har, samt var de befinner sig i 

hierarkierna på anstalterna tycks påverka detta. Status, makt och hierarkier 

påverkas i sin tur av en rad olika faktorer såsom brottstyp de är dömda för, 

om de tillhandahåller droger på anstalten och om de är kända sedan tidigare. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att interaktioner på fängelser är ett 

komplext ämne och för att öka kunskap behövs forskning med olika inrikt-

ningar och perspektiv. 

2.3 Tidigare forskning om fängelsegäng 

Från att ha presenterat forskning om interaktioner på fängelser i allmänhet 

handlar det här avsnittet om interaktioner kopplade till fängelsegäng. Till 

viss del diskuteras den tidigare gängforskningen, eftersom det finns 

kopplingar mellan gäng och fängelsegäng.10 Men tyngdpunkten är på fängel-

segäng i och med att avhandlingen handlar om interaktioner på fängelser. 

Den tidigare forskningen om ämnet är till övervägande del nordamerikansk. 

Förhållandena på amerikanska fängelser är vanligtvis svåra, antalet fångar är 

mycket stort och straffen är mycket långa (Christie 1993). Det gör att direkta 

jämförelser med svenska förhållanden är problematiska. Det finns emellertid 

en del kartläggningar av fängelsegäng i Sverige som kriminalvården har 

genomfört, och som inledningsvis presenteras. 

2.3.1 Svensk forskning om fängelsegäng 

Svensk forskning om fängelsegäng är sparsam. Det finns en del rapporter 

från Kriminalvården, men dessa är mer inriktade på kartläggning än på 

forskning. Det vill säga det finns ingen teoretisk förankring i studierna. I två 

rapporter presenteras resultatet av enkätundersökningar, där personalen har 

uppskattat antalet personer som tillhör kriminella gängbildningar på svenska 

anstalter (KVS 2000; KVS 2001). I den andra undersökningen, som är en 

uppföljning av den första, menar författarna att antalet personer som tillhör 

                                                      
10

 När de olika begreppen gäng, gatugäng, kriminella gängbildningar, fängelsegäng och liknande 

används är de hämtade från den litteratur som presenteras för tillfället. Jag använder mig alltså av 

originalförfattarnas begreppsanvändning. 
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kriminella gängbildningar har ökat. Författarna påpekar dock att anstaltsper-

sonalen som har besvarat enkäten har olika erfarenheter av gäng. De menar 

att på mindre anstalter har de en begränsad erfarenhet och svarar utifrån sina 

erfarenheter. Med andra ord bör resultaten tolkas med försiktighet. Problem 

som nämndes i samband med gängbildningarna är hot och våld samt införsel 

av narkotika. Mer än hälften av anstalterna ansåg att det förekom nyrekryte-

ringar av gängmedlemmar under anstaltstiden.   

 

Fängelsegäng har även diskuterats i andra rapporter som Kriminalvården har 

publicerat. I rapporten ”Orsaker till hot och våld mellan intagna” (KVS 

1998) beskrivs att en förändring har skett under de senaste tre till fyra åren 

när det gäller frekvenser av hot och våld kopplade till grupperingar av fång-

ar. Det kan knytas till olika grupperingar uppkomna utifrån delvis annorlun-

da omständigheter än tidigare, då grupperingarna företrädesvis skedde ut-

ifrån etnisk grund. Vidare menar de att det gruppanknutna våldet ställer stör-

re krav ”… på ett delvis förändrat förhållningssätt och en större vaksamhet 

vid konflikter och förebyggande av konflikter inom anstalterna…” (ibid. s 

38). Antalet som tillhör olika grupperingar uppskattas till mellan 50 och 100 

personer, vilket motsvarar ungefär en till två procent av fångpopulationen. 

 

I rapporten ”Intagna som kräver extra resurser avseende säkerhet och om-

händertagna” (KVS 2002) genomförs en kartläggning av ett urval av intag-

na på specialavdelningar och vissa normalavdelningar på nio anstalter. Urva-

let ska snarare ses som ett försök att hitta målpopulationen och har föregåtts 

av sådana strategier och är därmed inte ett slumpmässigt urval. Information 

om fångarna har hämtats från personakter. Vid sammanställning av resulta-

ten framkom att 25 procent (54 personer) var enligt personakterna knutna till 

något gäng eller var starkt förknippade med högerextrema åsikter. I rappor-

ten görs skillnad mellan att vara gängmedlem och ge uttryck för högerextre-

ma åsikter. De sistnämnda menar rapportförfattarna ”mer sällan ingår i nå-

gon etablerad konstellation i anstalt” (ibid. s 17). En fråga som kan ställas är 

om personerna hamnar på dessa avdelningar för att de är klassificerade som 

gängmedlemmar av Kriminalvården eller för att de utgör ett säkerhetspro-

blem. Eller är gängmedlemmar per automatik ett säkerhetsproblem?  

 

En rapport från Kriminalvården beskriver frigivna fångar under oktober 

2002 och jämför sedan dessa med frigivna fångar oktober 1992 (KVS 2004). 

Material har samlats in genom uppgifter i register och personakter samt ge-

nom intervjuer. Intressant är resultatet att det inte har skett någon förändring 

av dokumenterat fysiskt våld mellan intagna under perioden. Med tanke på 

ovan presenterade rapporter där man anser att gängbildningarna har ökat, 

vilka är förknippade med hot och våld, är det här resultatet tänkvärt.  
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Ett problem med ovanstående svenska rapporter är att det saknas definitioner 

av gäng, fängelsegäng eller andra begrepp som används i sammanhanget. 

Det innebär att det är problematiskt att tolka resultaten som presenteras. Det 

är ibland omöjligt att veta vad uppgifterna grundar sig på. Då det handlar om 

bedömningar som olika personer har gjort, hade det varit önskvärt med mer 

information hur dessa bedömningar har gått till och vilka kriterier som har 

beaktats. Det blir också problematiskt att jämföra resultat gällande fängelse-

gäng, då utgångspunkter saknas. Avsaknaden av definitioner gör också att en 

viktig fråga kvarstår. Hur ska problemet förstås? Ska det ses som ett säker-

hetsproblem, ett ordningsproblem, ett problem för fångarna, ett problem för 

personalen eller för båda parterna? Då det inte finns en definition att utgå 

ifrån, blir det problematiskt att tolka resultaten och därmed få en förståelse 

för problemet. Eftersom fängelsegäng är ett relativt outforskat ämne, är det 

välkommet att det förs en diskussion om definitioner och en validering av 

uppgifter vid kartläggning och forskning om ämnet.  

2.3.2 Förhållandet mellan gäng och fängelsegäng 

Gäng som forskningsområde har en lång tradition och den nordamerikanska 

litteraturen i ämnet är omfattande.11 Fängelsegäng är däremot inte alls är lika 

utforskat (Fong & Buentello 1991, s 67; Gaes m.fl. 2002, s 361). Skäl som 

anges är avsaknad av dokumentation om fängelsegäng, säkerhetsaspekter for 

forskaren och svårigheter att motivera fängelsegängmedlemmar att ställa upp 

i undersökningar (Fong & Buentello 1991, s 67). Ytterligare förklaringar till 

bristen på forskning kan tänkas vara svårigheter att få tillträde och utföra 

forskning på fängelser samt att gängens verksamhet vanligtvis sker i det 

dolda.  

 

Det finns en debatt om fängelsegängens uppkomst som även har med förhål-

landet mellan gäng och fängelsegäng att göra. En del menar att fängelsegäng 

utvecklas i fängelserna på grund av de rådande omständigheter där (Fong & 

Buentello 1991, s 66). Medan andra anser att de uppstår då medlemmar i så 

kallade gatugäng även formerar sig inne på anstalterna (Jacobs 1974, s 398). 

Sánchez-Jankowski (2003, s 207) menar att gängen på fängelser består av 

äldre personer som, med tvång, ser till att yngre medlemmar i gatugäng an-

sluter sig till dem under fängelsetiden. Syftet är bland annat att få en ökad 

kontroll över drogmarknaden. 

 

I ovanstående uppfattningar om fängelsegängens uppkomst, kan man se pa-

ralleller med tidigare diskussioner om fängelsekulturer. Som nämnts tidigare 

menar en del forskare att fängelsekulturen är en produkt av vad som händer 

                                                      
11

 För en genomgång av tidigare gängforskning se exempelvis Klein (1995), Schneider & Tilley 

(2004) och Short & Hughes (2006). 
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inne på anstalterna, medan andra anser att kulturen förs in, importeras, ge-

nom fångarnas erfarenheter utanför fängelsemurarna. Den uppfattningen 

skulle också kunna överföras till det här området, då det kan tänkas att vissa 

gäng har bildats och utvecklats på anstalterna medan andra har kopplingar 

till gäng utanför fängelserna.  

2.3.3 Orsaker till varför gäng bildas på fängelser 

I litteraturen nämns olika anledningar till att fängelsegäng uppstår på anstal-

terna. Det som vanligtvis diskuteras är olika former av maktaspekter (Camp 

& Camp 1985 i Wood & Adler 2001, s 169; Fong 1990, s 37). En grupp 

fångar utövar makt över andra fångar för att ha kontroll över olika funktioner 

på fängelset. Det kan handla om att ha kontroll över droghandel eller annan 

illegal verksamhet (Camp & Camp 1985 i Wood & Adler 2001, s 169) 

och/eller ha bestämmanderätt i olika frågor (Wood & Adler 2001, s 169). 

Ursprungligen bestod fängelsegängen i USA av personer som sysslade med 

organiserad brottslighet utanför anstalten, anser vissa forskare (Sánchez-

Jankowski 2003, s 207). En del bildades på grund av konflikter mellan in-

tagna, men till stor del handlade det om intagna som sysslade med organise-

rad brottslighet som formerat sig på fängelser. En annan kontrasterande an-

ledning är att fångar bildar gäng för att söka skydd gentemot andra fångar 

(Fong & Buentello 1991, s 66). Det kan också tänkas att skälen både är att 

utöva makt och att få skydd.  

 

Bakomliggande faktorer till fängelsegängens uppkomst har också diskute-

rats. Vid studier av fängelsegäng i Kalifornien framkom att fängelsekulturen 

har förändrats, fångarna har blivit yngre och mer våldsamma samt att fängel-

sepopulationen är mer radikal, politiskt sett, än tidigare (Irwin 1980 i Gaes 

m.fl. 2002, s 360). Dessa faktorer har bidragit till motsättningar fångar emel-

lan och att antalet gäng har ökat. En annan faktor som tas upp är demokrati-

frågan. Fångarna känner sig motarbetade av fängelsepersonalen när det gäll-

er att ta del i olika beslutsprocesser. Anledningen till att de bildar gäng kan 

då ses som ett missnöje mot personal och anstaltsledning.  

 

Vilka personer man ansluter sig till och/eller bildar ett gäng med har också 

diskuterats utifrån olika faktorer. De som nämnts i det sammanhanget är 

religion, etnicitet, politiska åsikter, liknande kriminella bakgrunder eller 

samma intressen (Buentello m.fl. 1991). Det är i stort sett samma faktorer 

som är betydelsefulla när det gäller att skapa vänskapsrelationer på anstalter 

enligt tidigare studier (Jewkes 2002, s 150; Severance 2005, s 350).12 Där-

emot kan anledningarna till att man skapar relationer givetvis se olika ut, 

                                                      
12

 Se tidigare diskussion om ”vänskap, kamratskap och sociala nätverk” i avsnittet om interaktioner.  
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beroende på om det är vänskap, maktutövning, skydd och/eller brottslighet 

som är syftet. 

2.3.4 Problem förknippade med fängelsegäng 

I avsnittet ovan när maktaspekter diskuterades som anledning till att fängel-

segäng bildas så nämndes också en del problem som våld, hot och utpress-

ning. Gängens inblandning i droghandeln på anstalter, vapenhandel och ock-

er är andra problem som nämns (Fong 1990, s 37; Tachiki 1995). Forskarna 

menar också att droghandeln i sig leder till mer hot och våld. För att driva 

igenom försäljning av droger används dessa maktmedel. Fängelsegängen 

utgör därmed ett säkerhetsproblem då de får andra fångar att begå brott un-

der fängelsetiden. Samtidigt bör frågan ställas om de här problemen skulle 

försvinna om fängelsegängen inte fanns. 

 

Disciplinära problem där fängelsegängmedlemmar är inblandade har också 

diskuterats i litteraturen (Fong 1990, s 37; Camp & Camp 1985 i Wood & 

Adler 2001, s 169). Det har konstaterats att medlemmar oftare är inblandade 

i disciplinära problem än icke-medlemmar (Spergel 1995, s 126). Om det ska 

ses som en orsak till att de kommer med i ett gäng eller att det är ett resultat 

av att de är med i ett gäng kan diskuteras. 

 

I en studie om dokumenterade våldshändelser och misskötsamhet konstate-

rades att fångar som är medlemmar i ett fängelsegäng mer ofta var iblandade 

i sådana händelser än andra intagna (Gaes m.fl 2002, s 381). Ett annat resul-

tat är att tiden då fången hade varit med i gänget påverkade antalet noterad 

misskötsamhet, ju längre tid desto färre noterad misskötsamhet. En anled-

ning till det kan vara att man i början av sin karriär som gängmedlem kan 

behöva bevisa en del inför andra gängmedlemmar och är därmed mer aktiv 

då.  

 

I en studie om en anstalt med mål att vara fri från gäng genomfördes fokus-

gruppsintervjuer med de intagna (Rivera m.fl. 2003). Fångarna ansåg att det 

positiva med gängfria anstalter var att fångarnas personliga kontroll, i form 

av egna val och förutsägbarhet, hade ökat (ibid. s 166 f). De ansåg dock att 

frånvaron av gäng hade lett till att personalen hade mer makt än tidigare. Det 

resultatet är intressant med tanke på frågan varför det bildas gäng på fängel-

ser, då det ofta framställs som en maktkamp fångarna emellan. Fångarna 

ansåg även att reglerna var mer klara när det fanns gäng på anstalter. Gängen 

höll med andra ord både andra intagna och personalen i schack.  
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2.3.5 Identifiering av fängelsegäng 

I nästa kapitel diskuteras definitioner av fängelsegäng. I det här avsnittet 

presenteras hur identifieringen av fängelsegäng och dess medlemmar går till 

enligt den tidigare forskningen. Fong och Buentello (1991) har skapat en 

modell för hur man ska kunna identifiera fängelsegäng. Den bygger på en-

kätsvar från anstaltspersonal om vilka aktiviteter och företeelser på anstalt 

som kan tolkas som att det pågår gängaktivitet. Följande aktivite-

ter/företeelser är rangordnade efter förekomst och indikerar gängaktivitet 

enligt personalens uppfattning: fångars förfrågan om skydd; gängrelaterade 

tatueringar; fångars disciplinöverträdelser i samband med att det förekom-

mer smuggelgods på anstalten; grupperingar efter etnicitet; informanter 

bland fångar uppger att det bildas grupperingar; fångar utövar våld mot 

andra fångar; förfrågan om förflyttning; hot mot fångars familjer; verbala hot 

mot personal och våld mot personal. Det krävs också att händelserna är fre-

kventa, för att de ska indikera att det förekommer gäng. Vad som räknas som 

frekventa händelser diskuteras dock inte. Validitetsfrågan problematiseras 

inte heller. Hur vet man att en fånge har blivit utsatt för övergrepp av just ett 

fängelsegäng när han begär att få skydd? Och hur vet man att en person med 

en gängrelaterad tatuering är en aktiv gängmedlem på anstalten eller överhu-

vudtaget med i ett gäng? Det kan ju vara en tatuering som inte är aktuell för 

tillfället.  

 

I England har förekomsten av gängaktivitet studerats utifrån ovanstående 

modell av Fong och Buentello. Dels genom en enkätstudie där fängelseper-

sonal har besvarat frågor om gängaktivitet (Wood & Adler 2001), dels ge-

nom en intervjustudie där fångar har besvarat samma frågor (Wood 2006). 

Enligt personalen var förekomsten av droger, grupperingar efter etnicitet och 

förfrågan om förflyttningar de mest frekventa händelserna vid gängaktivitet 

på fängelserna. Enligt fångarna var det förekomsten av droger, förekomsten 

av otillåtna telefonkort och grupperingar efter hemort. Båda studierna kom 

fram till att om det pågår en hög grad av gängaktivitet har fångarna mer kon-

troll över händelser på anstalten än vad personalen har. Det är också högre 

grad av misskötsamhet bland fångarna. I studien där fångarna medverkade 

rapporterades mer gängrelaterade händelser i fängelser för män än i fängel-

ser för kvinnor. I studien där personalen medverkade fann de däremot bara 

skillnader mellan en av fängelsekategorierna (av fem) för män och kvinno-

fängelserna.  

 

Att utgå från myndigheters definitioner av fängelsegäng och inhämta infor-

mation om medlemmar från fängelsepersonal har också förekommit i den 

tidigare forskningen. Tidigare nämnda Gaes m.fl. (2002, s 362) använde 

Bureau of Prisons definition och identifikation av gängmedlemmar vid do-

kumentundersökningen om våld och annan misskötsamhet. Identifieringen 
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av medlemmarna baserades på information om tecken och symboler för-

knippade med olika gäng, korrespondens mellan personer, umgänge med 

andra gängmedlemmar och genom självbekännelse. Även här saknas pro-

blematisering av validiteten.  

 

Följderna av att bli identifierad som en gängmedlem har problematiserats i 

litteraturen (Toch 2001). Toch menar att identifiering av enskilda gängmed-

lemmar sker på lösa grunder (2001, s 380). Uppgifter från anonyma infor-

manter, samröre med andra gängmedlemmar och gängrelaterade tatueringar 

räcker för att personer ska klassas som gängmedlemmar. Gängmedlemskap 

innebär i sin tur att det är vanligt att de blir placerade på så kallade super-

maxfängelser, det vill säga fängelser med rigorösa säkerhetsföreskrifter. De 

hamnar där på grund av vad de kan tänkas göra, för att de i det här fallet har 

blivit klassade som gängmedlemmar, inte på grund av vad de har gjort. Om 

så är fallet sätts rättsäkerheten på spel. Hörnqvist (2007) studerar bland annat 

vad följderna blir av att betrakta fängelsegäng som en riskfaktor. Taktiken 

Kriminalvården använder sig av för att hantera fängelsegäng är att identifie-

ra, kontrollera och skingra dem (ibid. s 152). Hörnqvist menar att det leder 

till att de fångar som är associerade med gäng placeras under restriktiva för-

hållanden och sprids ut på anstalter över hela landet. Det medför att deras 

möjligheter att få besök av andra gängmedlemmar försämras såväl som av 

anhöriga (ibid. s 153).     

2.3.6 Fängelsegäng och kön 

Fängelsegäng ses av många som ett fenomen bland män. I den tidiga littera-

turen ges exempel på att män i fängelse bildar gäng medan kvinnor bildar 

”familjer” (Giallombardo 1966; Ward & Kassebaum 1966). Kritik har senare 

framförts mot den forskningen och den ses numera som en stereotypisk 

kvinnobild av sin tid (Carlen & Worral 2004, s 80). Den tidens forskning var 

mer inriktad på att förklara relationer mellan kvinnor än att se till de omstän-

digheter som råder på fängelser för kvinnor. Senare studier försöker visa på 

en mer komplex bild. Förutom faktorer som har med anpassning av fängelse-

livet att göra, tas även andra aspekter med såsom sammansättning av perso-

ner och vilken typ av fängelse de är intagna på (Mandaraka-Sheppard 1986). 

 

Bristen på forskning om kvinnor och fängelsegäng har påpekats i litteraturen 

(Wood & Adler 2001, s 168). En del forskare menar att kvinnor och mäns 

gruppbildningar, oavsett benämning, vanligtvis har samma slags funktioner. 

Andra menar att den gängaktivitet som finns på anstalter för män, i form av 

etniska motsättningar och våldsutövning, inte finns i samma utsträckning på 

anstalter för kvinnor (Greer 2000, s 462). Samtidigt diskuteras det att rela-

tioner kvinnor emellan på fängelser alltmer liknar männens, som anses osta-

bila med inslag av misstänksamhet. Det finns emellertid intervjustudier som 
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tyder på att det förekommer en hel del samarbete och uppmuntran kvinnorna 

emellan (Severance 2005, s 364). De olika resultaten kan, enligt mina tolk-

ningar, förstås utifrån olika definitioner av gängbegreppet och fokus i under-

sökningarna. Om män och deras beteende/attribut i interaktioner med andra 

män är normen missar man nog att se vad som är betydelsefullt vid interak-

tioner kvinnor emellan och hur det påverkar deras bildningar av grupper, 

gäng, nätverk etcetera. 

 

I samband med att kvinnor och gängbildningar diskuteras bör det också 

uppmärksammas att det finns väsentliga skillnader mellan kvinnors brotts-

lighet jämfört med mäns. Därför följer här en kort presentation av forskning 

om kvinnor, brott och fängelser. Det mest uppenbara i sammanhanget är att 

det är betydligt färre kvinnor än män som begår brott, enligt registrerade och 

självdeklarerade uppgifter, och därmed är det också färre kvinnor i fängelser 

jämfört med män (BRÅ 2006a; BRÅ 2007b). Eftersom det är relativt få 

kvinnor i fängelse har även kunskapen om kvinnors behov i fängelse för-

summats (Carlen 1983). Exempelvis är fängelserna ofta organiserade på 

samma sätt som männens. Då fängelserna är få kan det innebära att man 

geografiskt hamnar långt hemifrån vilket kan medföra färre besök. Kvinnors 

behov på fängelser har studerats i en svensk undersökning (Somander 1993). 

Studien är en tvärsnittsundersökning, vilket innebar att samtliga kvinnor som 

var inskrivna på ett fängelse den 6 februari 1992 ingick i undersökningen. 

Ett frågeformulär delades ut och besvarades av 119 kvinnor av 138 möjliga. 

Kvinnorna utrycker ett missnöje med den sysselsättning och den hjälp mot 

drogmissbruk som erbjuds. De efterlyser att arbete och studier utformas efter 

kvinnornas särskilda behov. Arbetet bestod vanligtvis av traditionella kvin-

nosysslor som köksarbete, städning och tvättarbete. Kvinnorna önskade att 

arbetet skulle vara meningsfullare, mera stimulerande och yrkesinriktat (ibid. 

s 33). Kvinnorna var också tveksamma till de drogfria program som erbjöds 

under anstaltstiden. De trodde inte att anstalterna kunde ge dem stöd och 

hjälp för drogmissbruk. Någon förklaring till det kunde inte fås, då enkäten 

inte gav utrymme för en utveckling av frågan.  

 

Kvinnor som begår brott betraktas som dubbelt avvikande, då de både bryter 

mot lagen och mot vad som förväntas av kvinnor (Carlen & Worral 2004, s 

2). Kvinnor blir således mer stigmatiserade än männen.13 Vad händer då om 

kvinnor grupperar sig, bildar gäng eller bildar nätverk? Kommer det att be-

                                                      
13

 Det har också funnits en diskussion om kvinnor i fängelse kontra deras roll i samhället och i 

familjen, speciellt då som mödrar. Lander (2003) har gjort en etnografisk studie om åtta narkotika-

brukande kvinnor och diskuterar bedömningar och ifrågasättandet som kvinnorna utsätts för. Kvin-

norna kände sig ständigt bevakade och bedömda av myndigheter men även av släktingar. I många 

fall handlade det om bedömningar av deras roll som mödrar och ett ifrågasättande av om de kunde 

ta hand om sina barn. 
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traktas som ytterligare ett avvikande beteende när det gäller vad som förvän-

tas av kvinnor?  

 

Kvinnor och fängelser har också studerats ur ett feministiskt perspektiv, 

exempelvis genom att ifrågasätta mannen som norm och problematisera 

konsekvenserna av detta. Tidiga och tongivande var Cain (1989), Smart 

(1990) och Carlen (1992). Den tidiga feministiska forskningen behandlade 

frågor om varför och hur kvinnofängelser och fängslande skulle studeras. 

Den feministiska forskningen om kvinnor, brott och fängelser under åttio- 

och nittiotalet bidrog med teoretiska ståndpunkter (Carlen & Worrall 2004, s 

109). Bland annat konstaterades att kvinnor begår brott under andra omstän-

digheter än män. Kvinnor intagna på fängelser har det sämre socialt sett än 

männen. Exempelvis har färre av de intagna arbeten och fler har varit utsatta 

för fysiska/sexuella övergrepp. Förklaringar till varför kvinnor begår brott 

har mer handlat om patologiska och medicinska orsaker jämfört med förklar-

ingar gällande män. Det finns också skillnader i betraktelser över syftet med 

fängelsestraffet, där utgångspunkten har varit att män ska straffas medan 

kvinnor ska uppfostras (Carlen & Worral 2004, s 48).  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskning om fängelsegäng är 

sparsam både i Sverige och i andra länder. I de rapporter som finns om 

svenska förhållanden framstår fängelsegäng som ett fenomen som ökar och 

som orsakar mer hot och våld på anstalterna. I den anglosaxiska litteraturen 

diskuteras olika orsaker till att fängelsegäng uppstår. Maktaspekter och kon-

trollfunktioner anges som motiv, men även kontrasterande anledningar som 

att söka skydd gentemot andra fångar. Fängelsegängen anses orsaka problem 

på fängelserna då de utöver hot och våld, kontrollerar droghandeln eller 

missköter sig i största allmänhet. Identifiering av fängelsegäng har också 

beskrivits i litteraturen. Vanligtvis är det personal på anstalter som har till-

frågats. Det finns dock enstaka exempel på att fångarna själva har tillfrågats. 

Fängelsegäng betraktas i regel som ett fenomen bland män. Det förekommer 

dock en del diskussioner om kvinnor och gängbildningar. Den diskussion 

landar ofta i vad som ska betraktas som ett fängelsegäng, det vill säga defini-

tionsproblematiken. Den återkommer jag till i kapitel fyra.   

 

Genomgången av den tidigare forskningen har syftat till att ge en inblick i 

vad forskningen har kommit fram till inom de områden som behandlas i 

avhandlingen. För att kunna tolka resultaten i det här arbetet behövs emeller-

tid ett mer teoretiskt förhållningssätt. Därför handlar nästa kapitel om teori.   
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3. TEORI 

3.1 Inledning 

Den teoretiska ramen för detta arbete är att få kunskap om och kunna tolka 

personers medbrottslingsskap efter en anstaltsvistelse. Utgångspunkten är att 

klargöra vad som har betydelse för att människor begår, alternativt inte begår 

brott tillsammans efter en gemensam fängelsevistelse. Vilka slags interaktio-

ner har betydelse för det nyss nämnda? Och hur kan de resultaten tolkas 

utifrån den speciella platsen fängelset, som studeras i den här avhandlingen? 

Det innebär att det behövs verktyg för att kunna tolka vad som föregår och 

vad som leder till ett gemensamt deltagande i brott.  

 

Inledningsvis sker en kort genomgång av olika perspektiv som har använts 

för att förklara medbrottslingsskap. Sedan blir det en presentation av social 

utbytesteori. Därefter appliceras social utbytesteori på medbrottslingsskap 

som fenomen, vilket också presenteras i en modell. I avsnittet efter det dis-

kuteras hur valda delar av modellen kan användas för att få kunskap om och 

kunna tolka fångars medbrottslingsskap. Avslutningsvis diskuteras model-

lens brister.  

 

Medbrottslingsskap har förklarats utifrån olika perspektiv. Weerman (2003) 

har delat in dessa förklaringar i tre olika perspektiv, vilka han benämner som 

gruppinfluenser, social selektion och ett instrumentellt perspektiv. Perspekti-

vet gruppinfluenser ser den gemensamma brottsligheten som ett resultat av 

en process som sker inom en grupp. Inom det sociala selektionsperspektivet 

ses medbrottslingsskap som ett resultat av individuella faktorer. Personer 

med liknande egenskaper dras till varandra.14 I de här fallen talar man om 

egenskaper som brist på kontroll eller självkontroll. Slutligen det instrumen-

tella perspektivet som rymmer olika slags beslutsprocesser. Medbrotts-

lingsskap förstås här utifrån beslut att begå brott tillsammans då det kan ge 

mer vinst, det kan underlätta att vara flera och det kan i olika situationer vara 

mindre riskfyllt. För att kunna förklara variationer i medbrottslingsskap me-

nar Weerman att det behövs en annan strategi än att utgå från någon av de 

ovan beskrivna perspektiven (2003, s 404). Eftersom respektive perspektiv 

bara förklarar vissa aspekter menar han att det behövs en mer generell an-

                                                      
14

 Det kan också handla om att man delar värderingar eller att man har samma dagliga aktiviteter. 
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sats. Han tar sig därför an social utbytesteori och applicerar det på företeel-

sen medbrottslingsskap. Innan den tillämpningen presenteras ges en kortare 

genomgång av nyss nämnda teori.  

3.2 Social utbytesteori 

Social utbytesteori har sina rötter i psykologi, antropologi, filosofi, sociologi 

och ekonomi (Cook 1990, s 113). Framför allt är den förknippad med social-

psykologi (se exempelvis Homans 1958; Thibaut & Kelly 1959; Blau 1964). 

Utbytesteori analyserar den ömsesidiga tillfredsställelse som människor ger 

varandra i sociala relationer (Blau 1994, s 154). Utgångspunkten är att per-

soner etablerar kontakter om de anser att de är givande, lönsamma, och fort-

sätter med kontakten om erfarenheterna av dem är fruktbara.15  

 

Homans är den teoretiker som tillskrivs introduktionen av social utbytesteo-

ri, i och med publicerandet av artikeln ”Social behavior as exchange” år 

1958. Homans var inriktad på att studera microprosesser i form av relationer 

mellan två personer och menar att i relationer agerar personer utifrån de be-

löningar och bestraffningar som den andre ger.  

 

Det finns emellertid olika perspektiv vad gäller social utbytesteori som 

grundar sig på skilda underliggande antaganden om motivation, kognition, 

sociala strukturer och, framför allt, förhållandet mellan microprocesser och 

strukturer på makronivå. Blau (1964) var i sin syn på utbyte mer macroinrik-

tad än Homans. Hans intresse var inte att studera det psykologiska i männi-

skors samspel, utan att utifrån det sociala samspelet få en bättre kunskap om 

komplexa sociala strukturer. Blau (1994, s 144) menar att relationer ska för-

stås utifrån att strukturer på makronivå påverkar microprocesser och inte 

tvärtom. Vilka möjligheter man har till olika slags sociala interaktioner på-

verkas av macrostrukturella omständigheter. Jag anser att det resonemanget 

kan vara en möjlig utgångspunkt för att få kunskap om och tolka interaktio-

ner på fängelser. De strukturella förhållandena som råder på fängelser påver-

kar möjligheterna till interaktioner mellan fångarna.  

 

Blau menade också att sociala utbyten inte enbart handlade om strävan om 

belöningar utan också att det skapar tillit och sociala band mellan människor. 

Ett utbyte behöver dock inte enbart vara socialt utan kan också vara av eko-

                                                      
15

 Blau (1994, s 154) menar också att det finns en vilja att stå till tjänst gentemot andra. Sett från 

anda sidan så vill man inte heller verka otacksam om en interaktion har varit givande. Det här 

synsättet förklarar delvis varför sociala utbyten sker. 
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nomisk karaktär (Blau 1994, s 155).16 Det finns skillnader mellan ekono-

miskt och socialt utbyte menar Blau. Det ekonomiska utbytet är vanligtvis 

mer explicit medan det sociala är mer diffust. Om en person beställer en 

tjänst vet, förhoppningsvis, både köparen och den andra personen som utför 

tjänsten vad de har att förvänta sig ekonomiskt när tjänsten är slutförd. Om 

en individ däremot inleder en social relation med en annan person är det 

svårare att förutse vad den kommer att leda till, det vill säga vilket utbyte 

som fås av den.  

 

Cook (1990, s 113) är inne på samma linje som Blau då hon diskuterar att 

teoretiska perspektiv sällan förenar aktörer och strukturer, och har som an-

sats att försöka förena de olika perspektiven. Cook menar att nätverksper-

spektivet är en bra utgångspunkt för att studera förhållande mellan aktörer 

och samhället (1990, s 115 ff). I ett nätverk kan relationer mellan aktörer 

studeras både på individnivå och på en strukturell nivå. Hon betonar vikten 

av att diskutera maktaspekter i sammanhanget. Individers position i nätver-

ken kan relateras till vilken maktposition de har. I ett nätverk där det sociala 

utbytet är positivt betingat, där exempelvis kommunikation är en viktig in-

grediens, finner man personer med makt på de mest centrala positionerna. 

Genom deras centrala position når de ut till många personer och intar där-

med en maktposition. Däremot om ett nätverk är negativt till karaktären, 

exempelvis där personer tävlar mot varandra, finner man inte personer med 

makt i de centrala positionerna. I en tävlan gäller det att vara strategisk och 

välja rätt relationer istället för att ha många olika. Därför är det rimligt att 

personer med makt inte återfinns centralt i ett sådant nätverk. Molm (1997, s 

11 ff) understryker betydelsen av makt i social utbytesteori. Ett utbyte män-

niskor emellan innebär ofta ett ömsesidigt beroende av varandra. Beroendet 

är förknippat med någon form av makt, vilken kan vara ojämlik.   

3.2.1 Social utbytesteori och medbrottslingsskap 

Utgångspunkten för att applicera social utbytesteori på medbrottslingsskap 

är att det vid nyss nämnda händelse sker någon form av socialt utbyte (We-

erman 2003). I teorin beskrivs det som att det sker ett utbyte av ”gods”. Det 

kan både vara materiella ting, som att man delar på vinsten av ett byte, och 

immateriella som uppskattning och acceptans. Anledningen till att männi-

skor begår brott tillsammans kan förklaras utifrån utbytet som inte kan upp-

nås om man begår brott ensam.  

 

                                                      
16

 Det ekonomiska utbytet benämns också i litteraturen som ett materiellt utbyte. Liksom det sociala 

utbytet benämns som immateriellt utbyte. Jag använder mig här av den terminologi som respektive 

författare har använt.  
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I social utbytesteori finns det också en diskussion om människors behov och 

önskningar, såväl fysiska, ekonomiska, sociala som psykologiska. Teorin 

utgår ifrån att människor har en strävan efter att tillfredställa sina behov och 

önskningar. Men också att man kalkylerar med kostnader och risker. Utbytet 

sker när en person anser att vinsten är större än kostnaderna och riskerna. 

Vinstaspekten ska här ses ur flera synvinklar, inte bara som en materiell 

vinst. Utan även till vad som sker under tiden, som att man gör saker till-

sammans. Eller sett ur ett längre tidsperspektiv, exempelvis att man på sikt 

kan få högre status om utbytet är lyckat. Kostnadsaspekterna ska också för-

stås utifrån flera synsätt. Förutom materiella kostnader, som att dela på 

vinsten, ska kostnader förstås utifrån att man investerar tid och energi under 

tiden eller, ur ett längre tidsperspektiv, att det är större risk att åka fast om 

det är flera personer inblandade.  

3.3 En modell för att förklara medbrottslingsskap  

Weerman (2003) har, utifrån social utbytesteori, skapat en modell som ska 

förklara varför individer har olika frekvenser av medbrottslingsskap. Model-

len har tre utgångspunkter. För det första ska personen vara villig till medb-

rottslingsskap. För det andra ska hon/han finnas tillgänglig. För det tredje 

ska personen vara attraktiv som medbrottsling. De här tre utgångspunkterna 

påverkas i sin tur av olika aspekter, vilka har fördelats på nio olika sådana i 

modellen som presenteras nedan.  

 

Utifrån modellen kommer de nio olika aspekterna och dess påverkan på de 

tre utgångspunkterna: villighet, tillgänglighet och attraktivitet att diskuteras. 

De olika aspekterna kan sägas ha en indirekt påverkan på frekvenserna av 

medbrottslingsskap (Weerman 2003, s 407 ff).  
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Figur 1. Direkt och indirekt påverkan på individuella frekvenser av medbrottslingsskap 

(Weerman 2003, s 409).17 

                                                      
17 Min översättning. 
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För att en individ ska vara intresserad av, villig, att begå brott tillsammans 

med andra kan brottstyp vara en betydande faktor. För vissa brottstyper, som 

vissa inbrott, krävs det att det är flera personer inblandade för att brottet ska 

komma till stånd. Det finns således ett beroende av andra för att kunna 

genomföra brottet. En annan anledning kan vara att en människa är i behov 

av pengar eller varor som kan inbringa pengar. Här handlar det om att till-

fredställa materiella behov. Det kan också handla om immateriella behov, 

det vill säga sociala och psykologiska behov. Det innebär att en person är 

villig att begå brott tillsammans med andra för att bli accepterad, eller för att 

få uppskattning. Det kan även handla om att en individ söker spänning eller 

vill göra något tillsammans med andra. För att brottslighet tillsammans med 

andra ska ske är tillit en viktig ingrediens. Går det att lita på att perso-

nen/personerna kommer att fullfölja den gemensamma planen eller kommer 

de att avslöja någonting? Kommer utbytet att vara rättvist fördelat? Hur väl 

en människa litar på andra människor kan således påverka hur villig en per-

son är att begå brott tillsammans med andra.  

 

Tillgången till medbrottslingar kan påverkas av vad individen har för kontak-

ter med andra brottslingar. Brottsliga vänner och/eller släktingar kan tänkas 

påverka huruvida personer begår brott tillsammans med andra. Likaså på-

verkas det av storleken på det kriminella nätverket. Ju fler personer en män-

niska har möjlighet att komma i kontakt med, desto fler chanser till medb-

rottslingsskap. Ett stort kriminellt nätverk innebär dels att det finns fler möj-

ligheter att hitta medbrottslingar, dels fler chanser att bli tillfrågad om att 

delta i brottsliga aktiviteter med andra. Mötesplatser och tid kan också tän-

kas påverka tillgången till medbrottslingar. Vetskapen om var eventuella 

medbrottslingar finns kan påverka huruvida en individ begår brott tillsam-

mans med andra. Här kan också tänkas att tiden tillsammans med andra har 

betydelse för det nyss nämnda. Om en person ofta är tillsammans med andra 

tänkbara medbrottslingar kan det tänkas öka frekvensen av medbrottslingss-

kap. 

 

För att vara attraktiv som medbrottsling är det en fördel med tillgång till 

olika slags resurser. I kriminologiska termer talas det om kriminellt kapital 

(Hagan & McCarthy 1997). Det kan innebära att ha kunskap om brott och att 

känna personer som kan vara till nytta i sammanhanget. Har man stort kri-

minellt kapital är man följaktligen mer attraktiv som medbrottsling. I sam-

manhanget talar man också om gruppkapital, vilket handlar om att olika 

faktorer, på det sociala och psykologiska planet, har betydelse för hur en 

människa blir betraktad i en grupp. För att vara attraktiv som medbrottsling 

är det viktigt med något gemensamt, som en liknande bakgrund, eller att 

betraktas som en betydelsefull person. Det är också viktigt vilka personer 

man blir förknippade med, då det påverkar ens gruppkapital.  
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Av ovanstående aspekter är det vissa som jag anser vara mer betydelsefulla 

än andra för att få kunskap om medbrottslingsskap efter en fängelsevistelse. 

Det är tillit, kontakter med andra brottslingar, storlek på brottsligt nätverk 

och kriminellt kapital. Utifrån avhandlingens material är det också dessa 

aspekter som är möjliga att diskutera. Fängelsetiden innebär i sig att fångar-

na har kontakter med andra brottslingar. Huruvida det innebär att de begår 

brott tillsammans kan testas i registerstudien och diskuteras i intervjuerna. I 

intervjuerna finns det också möjlighet att se om tillit och kriminellt kapital 

anses betydelsefullt för kontakter som skapas på anstalt och för medbrotts-

lingsskap. Den teoretiska ramen kommer alltså att innefatta nämnda aspek-

ter. Därför kommer dessa aspekter att diskuteras mer ingående i avsnitten 

nedan.   

3.3.1 Tillit 

Hur kan tillit uppfattas i relationer mellan människor? En utgångspunkt är att 

den sociala världen inte är förutsägbar. Det visar sig speciellt i sociala utby-

ten, där vi saknar kontroll över andra personer (Borell & Johansson 1996, s 

77). Det skulle då innebära att vi behöver strategier för hantering av kom-

plexitet och osäkerhet. Tillit är en sådan strategi (Luhman 1979). Tillit gör 

det möjligt att få struktur, utveckla förväntningar och ge handlandet inrikt-

ning. Om vi känner tilltro till en annan människa utgår vi från att personen 

kommer att handla efter ett visst mönster som är gynnsamt för oss själva. 

Innan utbytet sker gör vi en bedömning av personens tillit. Men det är först i 

efterhand som vi vet om personen levde upp till de förväntningar som vi 

ställde.  

 

Eftersom tillit förutsätter tidigare erfarenheter och kunskaper, utvecklas de 

lättare i permanenta sociala relationer (Borell & Johansson 1996, s 79). I 

sociala nätverk som består av personer som känner varandra väl och där det 

sociala utbytet består av flera aspekter (som exempelvis vänskap, släktskap, 

arbets- och boendegemenskap) kan det tänkas att tilliten är stor.   

 

Tillit i samband med brottslighet har diskuterats utifrån hur personer förhål-

ler sig till risker och osäkerhet (von Lampe & Johansen 2003, s 3). von 

Lampe och Johansen har diskuterat det utifrån olika infallsvinklar varav tre 

är relevanta för det här arbetet. Den första är individuell tillit. Den handlar 

om erfarenheter av personers beteenden och karaktärer. Hur personer tidiga-

re har agerat kan spela roll för hur man agerar i framtiden. I sammanhanget 

nämns fängelset som en plats där kontinuerliga interaktioner gör det möjligt 

att bilda sig en uppfattning om individers tillit. En tredje person kan också 

fungera som garant för att man är en person att lita på. Den andra aspekten är 

tillit som bygger på rykten. Det kan dels vara rykten som figurerar i den 

kriminella världen, dels rykten hämtade från exempelvis media. Personer 
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som är rädda om sitt rykte är förknippade med större tillit. Den tredje aspek-

ten är generell tillit. Det handlar om tillit kopplat till olika sociala gruppe-

ringar. Ingår man i en gruppering som är känd för att ha vissa normer eller 

beteenden, kan det kopplas till hur väl man kan lita på dessa personer. Sam-

manfattningsvis tycks tillit vara en funktion av både individuella och sociala 

faktorer. 

 

Även andra forskare har diskuterat tillit i samband med brottslighet. Åker-

ström (1983, s 143) har diskuterat det i avhandlingen om kriminellas livssti-

lar. Där framkommer, både i intervjuer och i en enkätundersökning, att det är 

viktigare för kriminella att kunna lita på varandra än vad det är för dem med 

en konventionell livsstil.18 Tremblay (1993, s 25) argumenterar för att brotts-

lingar ofta känner misstro till varandra just för att tillit är en viktig faktor vid 

medbrottslingsskap. Han menar att det är en myt att relationer mellan brotts-

lingar är varma och nära, eftersom de som begår brott vanligtvis också är 

utsatta för brott. Det minskar deras tilltro till andra. Tillit har också studerats 

bland unga hemlösa i Toronto och Vancouver av McCarthy, Hagan & Cohen 

(1998, s 156). Genom intervjuer kom nyss nämnda forskare fram till att 

medbrottslingsskap är en vanlig företeelse bland de unga hemlösa. De menar 

att både deras svåra situation och deras tillgång till potentiella medbrotts-

lingar kan göra att de litar mer på varandra och att de därmed begår brott 

tillsammans.  

 

I det här arbetet är det främst intervjustudien med intagna och frigivna fång-

ar som kan ge svar på om tillit som betydande faktor för medbrottslingsskap. 

Är det någonting som personerna framhäver som viktigt i de relationer som 

skapas på fängelser? Och är tillit en betydande faktor för att medbrotts-

lingsskap ska ske efter fängelsetiden? I nätverksstudien kan tillit studeras 

utifrån om de brottliga relationerna är stabila. Antagandet är då att stabila 

nätverk i form av varaktiga relationer förutsätter tillit.    

3.3.2 Kontakter med andra brottslingar 

Kontakter med personer som begår brott har av vissa forskare framhållits 

som en betydande faktor för egen brottslighet (se exempelvis Shaw & 

McKay 1931; Sutherland 1939; Sarnecki 1986 & 2001; Warr 2002). Kontak-

terna har också betydelse för personers kriminella karriärer, exempelvis att 

personer som begår många brott mer ofta gör det tillsammans med andra 

                                                      
18 På påståendet ”man kan inte vara nog försiktig i affärer med andra personer” svarade 

58 procent av fångarna ja, medan motsvarande siffra i en SIFO-underökning var 28 

procent. Åkerström tycks mena att försiktighet i affärer är detsamma som att inte känna 

tillit. Försiktighet i affärer kan ju exempelvis innebära att de är oroliga för att förlora 

pengar vid en affär, och handlar då även om andra faktorer än tillit.   
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personer än personer som begår få brott (Reiss 1988, s 148). Sarnecki (2001, 

s 42) har, som tidigare nämnts, konstaterat att ungdomar som begår brott 

tillsammans med andra oftare blir misstänkta för brott än de som inte har 

några registrerade medmisstänkta. Det tyder på att kontakter med andra per-

soner som begår brott ökar frekvensen av brott på individnivå. Det finns 

emellertid forskare som har en helt annan syn på andra personers betydelse 

för individers brottslighet (se exempelvis Hirschi 1969). Som tidigare påpe-

kats kom Nilsson (2002, s 146) fram till att fångar som övervägande umgås 

med kriminella återfaller snabbare efter ett fängelsestraff än personer som 

övervägande umgås med icke-kriminella. Med andra ord har en del av den 

tidigare forskningen visat att kontakter med andra kriminella både ökar fre-

kvensen av återfall och av brott. 

 

Kontakter med andra brottslingar har främst diskuterats i generella termer. 

Emellertid har specifika kontakter i form av mentorer lyfts fram som en be-

tydande faktor för individers kriminella karriärer (Morselli m.fl. 2006).
19

 

Mentorskapet kan innehålla både utlärning, rådgivning och sponsring. Fäng-

elset skulle kunna vara en plats där speciellt äldre personer tar sig an yngre 

och ”undervisar” dem. Morselli, Hagan och McCarthy fann dock i en enkät-

undersökning bland fångar i Canada att bland dem som uppgav att de hade 

eller hade haft en mentor var det knappt sju procent som hade träffats på 

fängelser (ibid. s 28).  

 

Fängelset kan ändå ses som en speciell plats när det gäller kontakter med 

andra brottslingar. Till stor del består kontakterna under fängelsetiden av 

andra fångar. Hur påverkas de av att ständigt interagera med andra brotts-

lingar under de speciella förhållanden som råder i fängelser? Som nämnts 

tidigare finner Bondeson (1974, s 521 ff) i sin studie stöd för att det sker en 

prisonisering. Det innebär att fångarna påverkas negativt under fängelsetiden 

och följen blir en mer kriminell inställning samt en socialisering till en kri-

minell subkultur. Sådana förhållanden torde vara främjande för att utveckla 

fångarnas kontaktnät. Det understryks av Alnaes (2006, s 150) som kom 

fram till att fängelset är en plats att etablera nya kontakter på. Fängelsetiden 

kan alltså ses som en tid då det både finns möjlighet att skapa kontakter och 

där strukturella omständigheter är främjande för det. Om fångarna sedan 

begår brott tillsammans får den här studien visa. Det vi vet är att de under 

fängelsetiden har god tillgång till presumtiva medbrottslingar.      

 

Det finns vissa förhållanden som bör beaktas i sammanhanget. Det gäller 

framför allt de rådande omständigheterna för fångar på anstalter. Det är vik-

tigt att tänka på att intagna på anstalt vanligtvis är utsatta för stora psykiska 

                                                      
19

 Laub & Sampson (2003, s 141) diskuterar att mentorer har fått personer att göra uppehåll i sina 

kriminella karriärer.  
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påfrestningar (Pollock 2004). Hur de förhåller sig och agerar under sådana 

omständigheter kan tänkas vara annorlunda än i sammanhang då de inte är 

intagna på fängelse. Huruvida det påverkar hur de uppfattas av andra och hur 

de själva ser på andra är öppna frågor. Är de villiga att skapa nya kontakter? 

Är de attraktiva eller inte som presumtiva medbrottslingar?  

3.3.3 Storlek på brottsligt nätverk 

Storleken på ett brottsligt nätverk påverkar möjligheterna att komma i kon-

takt med andra tänkbara medbrottslingar. Vi vet sedan tidigare att relationer i 

form av medbrottslingsskap sällan är stabila (Sarnecki 1986 & 2001; Reiss 

1988; Petterson 2002, Carlsson 2003; BRÅ 2005a). Det innebär att det finns 

intressen att hitta nya medbrottslingar. Vi vet också att de som har ett stort 

antal medbrottslingar, det vill säga ett stort brottsligt nätverk, mer ofta blir 

misstänkta för brott än dem som inte har några registrerade medbrottslingar 

(Sarnecki 2001, s 42). Storleken på nätverket kan också förklara varför brott 

vanligtvis begås med olika personer, eftersom ett stort nätverk medför ökade 

möjligheter att komma i kontakt med olika personer. 

 

Med tanke på att brottsliga relationer är föränderliga, så skulle fängelsetiden 

vara ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter inför framtida brottslighet. 

Om det är så att medbrottslingsskap är en relativt kortvarig relation, kan det 

tänkas att gamla relationer kan bytas ut mot nya som har skapats på anstalt. 

Det som talar emot det påstående är brottslighetens spontanitet (Sarnecki 

2001, s 163). För att medbrottslingsskap verkligen ska ske efter den gemen-

samma fängelsetiden kan det tänkas att det krävs ett visst planerande, att 

fångarna skrivs ut ungefär samtidigt och/eller att de av olika anledningar är 

intresserade av att fortsätta behålla kontakt. Om brottslighet tillsammans 

med andra vanligtvis sker spontant kan det tänkas att det är ovanligt att det 

sker med en person som man har avslutat en gemensam fängelsetid med, 

eftersom det är många faktorer som ska stämma in för att det ska ske. Även 

Sarneckis (1999) resultat, att det är få ungdomar som begår brott efter en 

gemensam vistelse på ungdomshem, talar emot att relationer som skapas på 

fängelser leder till medbrottslingsskap. Emellertid rör det sig om en annan 

population, vuxna människor, i det här arbetet.  

3.3.4 Kriminellt kapital 

Ett centralt begrepp i Hagan och McCarthy (1997) studie om hemlösa ung-

domar i Kanada är kriminellt kapital. Begreppet inkluderar såväl kunskap 

om hur brott begås som legitimering av brottsliga handlingar (ibid. s 138). 

Det har utvecklats utifrån Sutherlands teori om differentiella associationer 

(1939), Granovetters arbeten om nätverk (1973; 1974) och Colemans teori 
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om socialt kapital (1988). Utifrån kontakter i de nätverk som personer har, 

utvecklas ett kapital i form av kunskap och värderingar.  

 

Hagan och McCarthy finner att de svåra omständigheterna som de hemlösa 

ungdomarna lever under leder till att de blir involverade i kriminella nätverk 

och kommer i kontakt med mentorer/lärare (1997, s 156). De sistnämnda lär 

ut kunskaper som innehåller olika former av kriminellt kapital. Ungdomarna 

i studien är konforma på det sättet att de gör som de andra och lär sig vissa 

typer av brott av mentorerna/lärarna. De här erfarenheterna är relaterade till, 

men också oberoende av, bakgrundsfaktorer som vanligtvis används för att 

förklara brottslighet. Hagan och McCarthy understryker att de inte är ute 

efter att förklara varför ungdomarna har hamnat där de är, utan att deras ar-

bete är inriktat på hur kriminellt kapital förvärvas bland dem. Slutligen me-

nar de att involvering i kriminella nätverk och följaktligen ett förvärv av 

kriminellt kapital är betydelsefullt för att lära sig vissa typer av brott, och att 

det kan likställas med processer i det konventionella livet som exempelvis 

kunskap och kontakters betydelse för att få ett vanligt arbete.  

 

I det här arbetet kan det tänkas att kriminellt kapital är betydelsefullt för att 

kunna skapa kontakter på anstalt, och därmed indirekt för kommande brotts-

lighet. Om vi utgår från att fångarna prisoniseras under fängelsevistelsen, 

innebär det att kriminella normer och värderingar fokuseras. I sådana fall är 

kriminellt kapital en tillgång när det gäller att skapa kontakter med andra. 

Det kan också tänkas att unga personer genom kontakter med äldre personer 

kan förvärva kriminellt kapital under fängelsetiden.   

3.3.5 Modellens brister  

Problemet med att förklara fenomen med hjälp av modeller är att de är sta-

tiska i sin karaktär. I modellen ovan redovisas endast direkta och indirekta 

influenser på medbrottslingsskap. Medbrottslingsskap är givetvis mer kom-

plext än vad en modell kan visa. Weerman påpekar detta och diskuterar det 

utifrån tre utgångspunkter (2003, s 410). För det första menar han att de obe-

roende individuella variablerna kan påverka varandra. Exempelvis kan ett 

stort antal kontakter med andra brottslingar påverka tillförlitligheten positivt. 

Ett stort antal kontakter kan vara ett uttryck för att man är en tillförlitlig per-

son. För det andra att medbrottslingsskap i sig har en ömsesidig effekt på de 

individuella variablerna. Som exempel ges att medbrottslingsskap kan öka 

det kriminella kapitalet då man kan lära sig nya tekniker. För det tredje att 

medbrottslingars karaktärer influerar medbrottslingsskap och vice versa. 

Det innebär att villighet till medbrottslingsskap påverkas av personens kri-

minella kapital och gruppkapital. Likaså att personers kriminella kapital 

påverkas av hur ofta personen begår brott med andra. Emellertid anser jag 

inte att ovanstående beskrivna brister utgör ett problem när resultat teoretiskt 



 56 

ska tolkas. Vid tolkning kan man se till olika faktorer hämtade från flera 

olika teoretiska utgångspunkter. Bristen på komplexitet ser jag främst som 

problem att förmedla i en modell.   

 

Ett annat problem är att Weermans modell utgår från ett aktörsperspektiv. 

Det vill säga det som behandlas är om en person är villig till medbrotts-

lingsskap, om den har tillgång till medbrottslingar och om den bedömer en 

medbrottsling som attraktiv. Medbrottslingsskap handlar om att fler än en 

person är inblandad. Det innebär att frågorna bör ställas utifrån två aspekter, 

dels om en individ exempelvis är villig till medbrottslingsskap, dels om den 

andra personen är villig till det etcetera. Social utbytesteori handlar ju om att 

det sker ett utbyte mellan människor.  

 

Weerman bortser också från könsaspekten i modellen och i sitt resonemang. 

Den tidigare forskningen om medbrottslingsskap har ju som nämnts tidigare 

främst fokuserat på män. Eftersom modellen bygger vidare på erfarenheter 

av den tidigare forskningen kan det ju tänkas att den bäst lämpar sig för att 

förklara medbrottslingsskap för just män. Då Weerman inte diskuterar detta 

är det omöjligt att veta om den är tänkt att användas för att förklara medb-

rottslingsskap både för kvinnor och för män. Eftersom forskningen på områ-

det är bristfällig så kommer valda delar av modellen att användas som en 

utgångspunkt för att förstå medbrottslingsskap för både kvinnor och män, 

men ovanstående problem kommer att beaktas.  
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4. PILOTSTUDIER OCH 

UTGÅNGSPUNKTER 

Avhandlingens datainsamling har föregåtts av att ett antal studier har genom-

förts. De tidigare studierna har på olika sätt bidragit med ny kunskap och 

påverkat hur avhandlingens studier har utformats. Därför presenteras de här 

och de metodologiska insikterna diskuteras. Efter det sker en genomgång av 

de definitioner och begrepp som är centrala i avhandlingen.  

4.1 Tidigare datainsamlingar 

I nämnd ordning genomfördes en pilotstudie med registerdata, en tvåveckors 

vistelse på anstalt, en pilotstudie med intervjuer med frigivna fångar och 

slutligen nyckelinformantintervjuer med tjänstemän på anstalter. Efter pre-

sentationer av dessa studier redovisas min förförståelse.   

4.1.1 Pilotstudie med registerdata 

Det här projektet inleddes med en pilotstudie där huvudsyftet var att se om 

en kvantitativ undersökning av fängelsegäng med hjälp av nätverksanalys 

var genomförbar (Roxell 2002). Det handlade om att studera medbrotts-

lingsskap och brottslighetens karaktär för personer som hade varit intagna på 

anstalt och där vissa ansågs tillhöra olika fängelsegäng.20 Efter kontakt med 

nyckelinformanter inom Kriminalvården bestämde jag mig för en anstalt 

som kom att bli föremål för pilotstudien. Valet av anstalt hängde samman 

med informationsmöjligheter om fängelsegäng och anstaltens säkerhetsni-

vå.21  

 

                                                      
20

 Samma kriterier gäller här som för gängmedlemmarna som ingår i avhandlingen. Se diskussion 

om definitioner senare i det här kapitlet.    
21

 Information om fängelsegäng fick jag av en tjänsteman på anstalten som arbetade med säkerhets-

frågor. Anstalten var en sluten anstalt utan förhöjd säkerhet vilket innebär att fångarna har större 

möjlighet att komma i kontakt med varandra än på en helt sluten anstalt. På öppna anstalter där-

emot, där det är ännu lättare att komma i kontakt med varandra, är det inte vanligt förekommande 

med fängelsegäng enligt kriminalvårdens egna undersökningar (KVS 2000; KVS 2001). Eftersom 

det fanns ett intresse att studera om en gemensam fängelsevistelse påverkar senare val av med-

brottsling var det en förutsättning att fångarna skulle kunna ha kontakt med varandra.  
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Datainsamlingen skedde sedan i flera steg. Ursprungsmaterialet bestod av 17 

män som var klassificerade som gängmedlemmar av den säkerhetsansvarige 

på anstalten. Data om personer som hade varit intagna under samma period 

som gängmedlemmarna samlades sedan in.22 Slutligen beställdes data från 

Brottsförebyggande rådet hämtade från lagföringsregistret och från misstan-

keregistret.  

 

Resultatet visade att det var ytterst ovanligt att personer som hade varit in-

tagna samtidigt på anstalten blev misstänkta för brott tillsammans under eller 

efter fängelsetiden. Det rörde sig om sju brottsmisstankar varav en rörde två 

gängmedlemmar.23 De metodologiska insikterna som pilotstudien gav hand-

lade främst om definitionsfrågan, vilken är central i sammanhanget. Defini-

tionen får implikationer både för resultat och för tolkningar. Därför sker en 

genomgång och en diskussion av begreppen gäng, fängelsegäng och nätverk 

senare i det här kapitlet. Nyckelinformanter samt fångar och före detta fång-

ar har också ombetts att definiera begreppen, vilket redovisas i det avsnittet. 

Uppföljningstiden bör vara längre än ett år som den var i vissa fall i pilotstu-

dien, för att se om personer begår brott tillsammans lång tid efter frigivning. 

I avhandlingens registerstudie är den i genomsnitt två och ett halvt år. Studi-

en bör utökas till att omfatta mer än en anstalt för att kunna uttala sig mer 

generellt om resultaten. Därför är den kommande studien en totalundersök-

ning där samtliga landets anstalter ingår. Resultatet av nätverksanalysen 

väckte en hel del frågor. Det gör att en studie om medbrottslingsskap bör 

kompletteras med andra metoder. I avhandlingen kompletteras därför regis-

terstudien med intervjuer.    

4.1.2 Två veckor på anstalt 

Under två veckor sommaren 2003 vistades jag dagtid på en sluten anstalt för 

män. Syftet med det var dels att bilda mig en egen uppfattning om möjlighe-

terna till att skapa kontakter på anstalt, dels att förbereda mig inför den 

kommande intervjustudien. Eftersom jag inte hade några erfarenheter av 

fängelsevärlden sedan tidigare, ansåg jag att det här var ett sätt att få en in-

blick i den. På sätt och vis skulle man kunna se det här som en observations-

studie, men jag väljer att inte benämna det så eftersom jag inte hade den 

intentionen och därmed inte förde systematiska anteckningar (Angrosino & 

Mays de Pérez 2003; Tiby 2006). Om syftet hade varit att utföra en observa-

tionsstudie skulle jag ur etisk synpunkt ha varit tydlig med det inför fångarna 

                                                      
22

 Det skedde genom att ta del av uppgifter i så kallade gallringslistor på anstalten. Uppgifter om 

personer som har varit intagna på anstalten har gallrats bort ur datasystemet KLAS (Klientadminist-

rativt system) två månader efter avgång från anstalten.  
23

 För en förklaring till vad en brottsmisstanke innebär se avsnittet om operationaliseringar i kapitel 

fem.  
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och personalen. Jag sammanfattade dock en del händelser och intryck efter 

dagens slut i en anteckningsbok.  

 

Under den här tvåveckorsperioden försökte jag att delta i olika slags aktivite-

ter som förekom på anstalten. Det innebar att jag var med personalen och 

fångarna i deras dagliga verksamhet från det att cellerna låstes upp på mor-

gonen tills att de låstes igen på kvällen. Jag var med på en fotokurs och en 

datakurs, terapiverksamheten, en konsert, en gudstjänst etcetera. Jag till-

bringade också mycket tid på den så kallade promenadgården. Jag upplevde 

att det var där som det var lättast att komma i kontakt med fångarna. Det 

blev en hel del informella samtal med dem där, främst i grupp.  

 

Intrycken efter de här två veckorna var många. Det handlar dels om känslo-

mässiga aspekter, dels om funktionella ting. Det mest påtagliga var alla des-

sa levnadsöden, samlade på en och samma plats. En del hade behov av att 

prata om dem och reflektera över sina liv och/eller uttrycka sitt missnöje. En 

annan reflektion var tristessen som rådde på anstalten. Många av dagens 

timmar förflöt utan någon meningsfull verksamhet. Det var ett fåtal som 

arbetade och det var sparsamt med aktiviteter. Att förmedla alla intryck från 

tiden på anstalten skulle kräva mycket utrymme. Jag vill ändå understryka 

att vistelsen på anstalten påverkade mig och min förståelse för män på fäng-

elser. Jag blev bland annat känslomässigt påverkad av alla levnadsöden som 

jag fick ta del av. Den bidrog också med olika slags kunskaper, vilket har 

påverkat utformningen på den senare forskningen.  

 

I registerstudien vill jag veta om en gemensam fängelsevistelse påverkar 

senare medbrottslingsskap. För att kunna studera detta är det viktigt att veta 

huruvida fångarna kan komma i kontakt med varandra. Min erfarenhet av 

tiden på anstalt är att kontakter förekommer mellan fångar fastän de är in-

tagna på olika avdelningar. Därför bestämde jag mig för att studera frågan 

utifrån en indelning på anstalt och inte efter avdelning. Givetvis finns det 

fångar som inte har möjlighet att komma i kontakt med andra fångar, exem-

pelvis de som sitter isolerade. Men jag anser dock att en indelning efter av-

delning skulle innebära en underskattning av de kontaktmöjligheter som 

finns.  

 

Inför avhandlingens intervjustudie har det funnits funderingar på om inter-

vjuerna skulle ske under eller efter anstaltstiden. I samtalen med fångarna 

framkom det att det finns en risk med att intervjua personer på anstalt. De 

menade att en fånge kan råka ut för repressalier om han ställer upp på en 

intervju, om det är så att han inte är accepterad av andra fångar. Ur en etisk 

aspekt är det därför viktigt att ta hänsyn till det vid intervjuer på fängelser. 

För den här intervjustudien innebar det att inledningsvis intervjuades frigiv-

na fångar. Efter dessa intervjuer uppkom frågan om huruvida det finns skill-
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nader hur fångar och frigivna personer resonerar kring frågor om kontak-

ter/relationer som skapas på fängelser. Det ledde till att ytterligare intervjuer 

genomfördes och då på fängelser. I kontakten med personal på anstalter som 

tillfrågades om tänkbara intervjudeltagare förhörde jag mig om deras upp-

fattning om föreslagna personers status på anstalten, för att minimera risken 

att intervjudeltagaren skulle råka ut för repressalier efteråt. 

4.1.3 Pilotintervjuer 

Under hösten 2003 genomförde jag tre pilotintervjuer (Roxell 2004). Syftet 

med dem var att testa intervjuguiden och att öva upp min förmåga som inter-

vjuare. Jag fick kontakt med en person genom en frivilligorganisation. Han 

förmedlade sedan kontakt till två andra personer som kunde tänka sig att bli 

intervjuade. Det innebär att den första personen vet vilka personer som ingår 

i studien, vilket gör att de sistnämnda inte är anonyma för honom. Samtidigt 

var de personerna medvetna om det och har även informerats om att delta-

gandet var frivilligt. I pilotintervjuerna intervjuade jag två män och en kvin-

na, alla med erfarenhet av fängelsevistelser.  

 

Intervjuguiden har efter pilotintervjuerna omarbetats en del, vilket är en för-

del med att utföra pilotstudier (Martin 2000, s 226; Bryman 2001, s 307). 

Skillnaden är att den första var mer fokuserad på nätverk, vilket innebär att 

den var inriktad på frågor om relationer på strukturell nivå. Medan den sena-

re är mer inriktad på kontakter/relationer, vilket betyder att den har fokuserat 

på individnivå. Jag har i de här intervjuerna valt att använda både kontakter 

och relationer som benämning, eftersom jag tror att om enbart kontakter 

används som begrepp kan det uppfattas som en ytlig interaktion, medan en-

bart relationer kan uppfattas som en djupgående interaktion. Tanken är att 

intervjudeltagarna ska beskriva alla slags interaktioner, både ytliga och 

djupgående. Frågorna är nu också mer raka. Det gäller till exempel frågor 

om brottslighet. I pilotstudien försökte jag linda in dem mer, nu har det frå-

gats om de begår brott tillsammans med andra frigivna fångar efter en avslu-

tad gemensam fängelsetid.  

 

Det framkom också i pilotintervjuerna att det är en fördel att ha distans till 

fängelsetiden, för att kunna se klart på händelser som hade skett under den 

tiden.24 Det motiverar valet att även intervjua personer efter frigivning från 

fängelset, istället för att bara göra det under själva fängelsevistelsen. 

                                                      
24

 Se Björk (2004) som diskuterat detta i en c-uppsats utifrån före detta narkotikamissbrukande 

kvinnors syn på brottsliga handlingar.   
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4.1.4 Nyckelinformantintervjuer    

Under hösten 2004 genomförde jag tre nyckelinformantintervjuer med tjäns-

temän som arbetar med säkerhetsfrågor på fängelser. Urvalet skedde efter att 

jag hade deltagit på ett möte med den så kallade säkerhetsgruppen inom 

Kriminalvården. Där presenterade jag min studie och skapade kontakter med 

tjänstemän som sysslar med säkerhetsfrågor. De tre personerna som sedan 

valdes ut hade alla lång erfarenhet av att arbeta med den typen av frågor. 

Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplatser.  

 

Syftet med intervjuerna var att ta del av anstaltspersonalens definitioner av 

fängelsegäng respektive nätverk, samt deras uppfattning om förekomst, ska-

pande och betydelse av fängelsegäng/nätverk på anstalter.25 Ett annat syfte 

var att få ta del om uppgifter om gängmedlemmar, vilket redovisas under 

avsnittet om operationaliseringar i kapitlet om registerstudien. Nedan presen-

teras resultatet av nyckelinformantintervjuerna. Nyckelinformanternas dis-

kussioner om definitioner kommer däremot senare i kapitlet, nämligen under 

avsnittet som handlar om definitioner och begrepp.    

 

I intervjuerna framkom olika förklaringar till varför det skapas gäng/nätverk 

på fängelser. Att ha en dräglig tillvaro under vistelsetiden, att bli en betydel-

sefull person eller att det fanns ett gemensamt intresse för en brottstyp, var 

sådant som togs upp. Bakomliggande faktorer som var främjande för att det 

skulle ske var att personerna kände varandra respektive kände till varandra 

sedan tidigare. Inspiration från amerikanska fängelsefilmer och den rådande 

tristessen sågs också som orsaker till gängens/nätverkens uppkomst. Anled-

ningar till att personer ansluter till gäng diskuterades utifrån makt, skydd och 

att hjälpa varandra.  

 

Mc-gängen lyftes fram som gäng med hög maktfaktor. Samtidigt menade 

informanterna att de inte hade problem med dessa gängmedlemmar, efter-

som de höll en låg profil under fängelsevistelsen och att det var lugnt på 

avdelningarna där de var intagna. Jag anser att informanternas förhållnings-

sätt är intressant med tanke på att mc-gängen å ena sidan anses ha makt, med 

allt vad det innebär, men å andra sidan inte upplevs som ett problem. Det 

kan ju vara så att den lugnande effekten som beskrivs gör att personalen 

uppfattar avdelningen som problemfri.  

 

Rekrytering till gäng/nätverk diskuterades också av ett par av informanterna. 

Det förekom olika uppfattningar huruvida det rekryteras ute på fängelserna. 

En av dem menade att det förekom, eftersom brevväxling förekom mellan 

gängmedlemmar och personer som hade lämnat anstalten. Den andra trodde 
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 Intervjuguiden bifogas i bilagan.  
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att rekryteringen hade minskat på grund av att Kriminalvården har blivit 

bättre på att kartlägga gängen och att gängrelaterade händelser, som mord, 

hade verkat avskräckande när det gällde att rekrytera nya medlemmar. Ett 

par av informanterna diskuterade huruvida de kontakter som skapats på an-

stalt leder till att de frigivna fångarna begår brott tillsammans. Ingen av dem 

trodde att det skedde. De menade att det krävdes mycket planering för att 

brotten skulle kunna genomföras. De antog att de frigivna fångarna tog upp 

kontakten med gamla vänner när de skrevs ut från anstalten.  

 

Vad gav då intervjuerna med nyckelinformanterna för kunskap? I första 

hand en inblick i hur personal på fängelser ser på frågan om fängelsegäng 

när det gäller säkerhet och arbetsmiljöfrågor. Deras arbete handlar ofta om 

att snabbt lösa problem som uppstår på fängelserna. Som forskare reflekterar 

vi oftast över definitioner och komplikationer med att klassificera personer 

att tillhöra en viss kategori. För personalen handlar det mer om att definiera 

problemområden.  

4.1.5 Min förförståelse  

Inför avhandlingens studier har pilotstudier, anstaltsbesök och nyckelinfor-

mantsintervjuer genomförts, vilka har beskrivits ovan. De har på olika sätt 

bidragit med kunskap, både för den teoretiska förståelsen och för metodolo-

giska insikter. De har med andra ord påverkat min förförståelse för ämnet.  

 

Resultatet i registerstudien har pekat på att det är ovanligt att personer begår 

brott tillsammans efter en gemensam fängelsevistelse (Roxell 2002). Samti-

digt har det framkommit i intervjuerna med personer som har erfarenhet av 

att vara intagna på fängelse att de försöker behålla en kontakt från anstaltsti-

den om de anser att de har nytta av den i framtiden (Roxell 2004). Det har 

framför allt handlat om att utöka kontaktnätet för att inhandla droger. Under 

mitt besök på anstalten var det flera män som menade att det skapades nya 

kontakter under anstaltstiden. En del menade till och med att det var ”själv-

klart” att personer begick brott tillsammans efter en fängelsevistelse.  

 

Mina tankegångar inför avhandlingens studier har varit att det planeras en 

hel del brott under anstaltstiden, som flera fångar dessutom hör talas om. I 

realiteten är det inte så många av dessa brott som blir av. Fångarna uppfattar, 

i och med att man pratar mycket om framtida brottslighet, att det är en vanlig 

företeelse för andra fångar.  

 

Pilotstudien med registerdata visade att det var ovanligt att fångarna blev 

misstänkta för brott tillsammans efter fängelsevistelsen. En fråga att ställa är 

om resultatet är en konsekvens av studiens metodologiska begränsningar. 

Det vill säga att bara en anstalt ingick i studien och att uppföljningstiden 
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efter utskrivning från fängelset var relativt kort. Det motiverar att undersöka 

frågan närmare samt att inkludera landets samtliga anstalter i undersökning-

en och ha en längre tid för uppföljning.    

 

För avhandlingens studier gäller att inledningsvis genomfördes registerdata-

studien. I den är det framför allt medbrottslingsskap för fångar och för 

gängmedlemmar som är i fokus. Efter den genomfördes intervjustudien med 

personer som var eller hade varit intagna på fängelse. Där studeras kontak-

ter/relationer mellan fångar under och efter anstaltstiden och dess betydelse 

för medbrottslingsskap. Tanken med att genomföra studierna i den ordning-

en är att registerstudiens resultat väcker en hel del frågor som intervjuunder-

sökningen sedan kan belysa.  

 

Hur kan kunskap om avhandlingens frågor erhållas och hur kan den kunska-

pen betraktas? Tillvägagångssättet i avhandlingen är att genom olika datain-

samlingar och metoder besvara frågeställningarna, så kallad triangulering 

(Bryman 2002, s 411; Jupp m.fl. 2000, s 39 ff). Resultaten i avhandlingen 

bygger på både registerdata och intervjuer. De olika ansatserna kan ur kun-

skapsteoretisk synvinkel ses som oförenliga. En utgångspunkt är emellertid 

att de inte behöver vara det, eftersom det också handlar om hur forskaren 

förhåller sig till resultaten (Sohlberg & Sohlberg 2001, s 138). Att använda 

sig av metoder och tillvägagångssätt som traditionsenligt brukar kategorise-

ras som positivistiska (Bryman 2002, s 24), behöver inte innebära att man 

betraktar resultaten som objektiva fakta. På samma sätt som man inte behö-

ver betrakta resultaten av en intervjuundersökning som en konstruktion. 

Lindgren ser en fara i att ett visst perspektiv blir allena rådande inom krimi-

nologin, eftersom det inte är utvecklande för ämnet. Han efterlyser istället 

användandet av olika slags metoder i kriminologiska undersökningar (Lind-

gren 2005, s 18). Min utgångspunkt är att genom olika material och metoder 

beskriva olika aspekter av medbrottslingsskap för personer som har haft en 

gemensam tid på fängelse. Genom att både använda registerdata och inter-

vjuer, samt att problematisera de olika tillvägagångssätten, kommer kunskap 

i ämnet att erhållas. Tanken är att de olika tillvägagångssätten kan ge en mer 

sammansatt bild av avhandlingens ämne.   

 

Innan resultaten presenteras blir det en presentation av och diskussion om 

definitioner och begrepp som används i avhandlingen. 
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4.2 Definitioner och begrepp 

Ett förhållningssätt till definitioner är att utgå från dem som vanligen är fö-

rekommande i litteraturen (Sohlberg & Sohlberg 2001, s 103).26 Efter en 

sådan översikt kan man jämföra och diskutera för- och nackdelar med de 

olika definitionerna. Därefter kan man stipulera den definition som används i 

det egna arbetet. I det här arbetet blir det delvis mitt förhållningssätt. När det 

gäller vissa begrepp blir det däremot en återkoppling och reflektion över 

dessa senare i avhandlingen efter resultatredovisningen.  

 

I avhandlingen är begreppet medbrottslingsskap centralt. Därför inleds det 

här avsnittet med en genomgång av det begreppets betydelse. I avsnittet där-

efter motiveras varför begreppet fånge används i det här arbetet. Efter det 

följer en genomgång av begreppen nätverk, gäng och fängelsegäng. Det sker 

utifrån litteraturen och genom en presentation av Kriminalvårdens utgångs-

punkter. Därefter presenteras hur tjänstemän inom Kriminalvården samt 

fångar och före detta fångar definierar olika centrala begrepp. Avslutningsvis 

presenteras mina utgångspunkter och hur jag förhåller mig till de begreppen.   

4.2.1 Medbrottslingsskap 

En vanligt förekommande definition av medbrottslingsskap27 är två eller fler 

personer som begår brott tillsammans (Felson 2003, s 150). En del har bred-

dat den definitionen och inkluderar även händelser som sker i anknytning till 

brottet, som exempelvis planering av brottet (Tremblay 1993, s 20). Det 

gäller att vara tydlig med vilka faktorer eller händelser som ska inkluderas. 

Exempelvis är det skillnad mellan att ha många brottsliga kamrater, och 

kamrater som man begår brott tillsammans med. Det förstnämnda behöver 

inte innebära att de begår brott tillsammans, om det är det som ska undersö-

kas.  

 

I forskning om medbrottslingsskap, och även i det här arbetet, är frågan om 

hur man väljer medbrottsling central. För det första bör man fråga sig om 

valet är frivilligt eller om det sker under tvång. Syftet med att begå brott 

tillsammans kan ha väldigt olika betydelser utifrån dessa två aspekter. 

McCarthy m.fl. (1998, s 156 f) inkluderar att det ska vara ett frivilligt val i 

definitionen. Det förutsätter dock att den informationen kan fås. Om det 

utifrån registerdata studeras hur medbrottslingar väljs är den informationen 

omöjlig att få. Däremot kan exempelvis frågan ställas i en intervju. För det 

andra bör frågan ställas om det är ett medvetet val. Sarnecki (2001, s 51) 

menar att det förekommer att flera personer deltar i ett brott, utan att de i 

                                                      
26

 Så kallade lexikaliska definitioner.  
27

 Den engelska benämningen är co-offending och används även i svensk forskning (se Sarnecki 

1999). 
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förväg har kommit överens att de ska göra det tillsammans. Det kan hända 

vid exempelvis upplopp. En person deltar i ett upplopp men har ingen aning 

om vilka de andra personerna är som deltar. Om personen i fråga sedan blir 

misstänkt för brott kommer övriga misstänkta att registreras som medmiss-

tänkta till den personen och vice versa.    

 

Inom juridiken används terminologin medverkan till brott och medgär-

ningsmannaskap när det handlar om att flera personer är inblandade i ett 

brott (Wennberg 1998). Medverkan till brott innebär att personer som be-

nämns gärningsman, anstiftare och medhjälpare kan vara inblandade (ibid. s 

59). Anstiftaren förmår gärningsmannen att begå brottet medan medhjälpa-

ren genom råd eller dåd främjar brottet. De två sistnämnda kan dömas för 

annat än huvudbrottet. Medgärningsmannaskap betyder att flera personer 

delar på brottets sysslor (Jareborg 2005, s 402). Om vi tar bankrån som ex-

empel, kan det vara en person som hotar med vapen, en annan person som 

samlar ihop sedlarna och en tredje som kör flyktbilen. De har alla medverkat 

i huvudbrottet och handlat i samråd eller samförstånd.  

 

Hur ser då kopplingen ut mellan de kriminologiska och juridiska begreppen?  

Medbrottslingsskap skulle kunna inkludera både medverkan till brott och 

medgärningsmannaskap om man väljer en bred definition. Jag har dock valt 

att använda mig av begreppet medbrottslingsskap och inte blanda in de juri-

diska begreppen, eftersom jag inte kommer att ha tillgång till uppgifter som 

kan bekräfta om det handlar om medverkan till brott eller medgärningsman-

naskap.  

 

I det här arbetet har jag valt att förhålla mig till medbrottslingsskap utifrån 

den definition som inledningsvis beskrevs som vanligt förekommande. Med 

medbrottslingsskap avses således två eller flera personer som begår brott 

tillsammans. Det är den definitionen som är relevant då registerdata studeras, 

eftersom det inte finns information om händelser runt omkring brottet. Att 

jag har valt den snävare definitionen beror också på att jag försöker att förstå 

vilka faktorer som spelar roll för att personer ska begå brott tillsammans. Jag 

är med andra ord inte intresserad av hur exempelvis rollfördelningar ser ut 

vid själva brottstillfället. Utan fokus ligger på faktorer som är relevanta för 

att medbrottslingsskap ska ske.  

4.2.2 Fånge 

En fånge är en person som avtjänar ett fängelsestraff eller som sitter i fängel-

se för att uttrycka sig mer vardagligt. Det kan tyckas att den definitionen är 

ganska självklar, men i det här fallet handlar det inte bara om ange en defini-

tion utan även om ett ställningstagande. I dag är det vanligt att begreppet 

interner användes. Inom kriminalvården använder de klienter som begrepp 
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och ute på anstalter för män pratar personalen i dagligt tal om killarna eller 

mer formellt om de intagna.28 Att använda begreppet fånge innebär att jag 

vill markera att det handlar om personer som är frihetsberövade. De är inlås-

ta med allt vad det innebär (Bondeson 1974).   

4.2.3 Nätverk 

I avhandlingen kommer också begreppet nätverk att användas. När det an-

vänds i den sociologiska och kriminologiska litteraturen är det främst sociala 

nätverk som avses, det vill säga nätverk där människor eller grupper av 

människor är inblandade. Ett socialt nätverk består av ett begränsat antal 

aktörer och relationerna dem emellan (Wasserman & Faust 1994, s 20). I 

nätverk är det alltså relationerna som står i fokus. Det innebär att då det finns 

ett intresse att studera relationer, som gemensamt deltagande i brott, är ana-

lys av nätverk ett sätt att ta sig an problemet.  

 

Det finns skillnader mellan angreppssätten då gäng respektive nätverk an-

vänds som begrepp. Då begreppet gäng är utgångspunkten innebär det att 

utifrån en definition blir ett antal personer klassificerade att tillhöra ett gäng. 

Sedan studeras, som i det här fallet, huruvida gängmedlemmar begår brott 

tillsammans. Om utgångspunkten istället är begreppet nätverk, studeras rela-

tioner mellan ett antal personer. Personer som är länkade till varandra genom 

att de är misstänkta för brott tillsammans, kan då sägas tillhöra samma nät-

verk (se exempelvis Sarnecki 2001; Waring 2002). En skillnad mellan de 

olika angreppssätten är att man utgår från ett antal individer då gäng studeras 

och undersöker sedan deras relationer. Medan man utgår från relationer då 

nätverk studeras och undersöker sedan vilka individer som ingår i nätverken. 

Det vill säga det förstnämnda utgår från individdata, medan det sistnämnda 

utgår från relationsdata.  

4.2.4 Gäng 

Gäng som kriminologiskt forskningsområde har, som nämnts tidigare, en 

lång tradition tillbaka i tiden. Redan på 1920-talet studerades gäng i Chicago 

i USA (Thrasher 1927). I USA har inriktningen främst varit att studera så 

kallade gatugäng. Det innebär att den litteratur som finns på områden före-

trädesvis är nordamerikansk och handlar om gatugäng. Då gäng diskuteras 

utifrån den litteraturen är det således gatugäng som menas om inget annat 

anges.  

 

                                                      
28

 Enligt egna erfarenheter vid kontakt med, och besök hos Kriminalvården samt vid besök på 

anstalter.  



 67 

Diskussioner om definitioner har också förekommit. Frågor som har kommit 

upp handlar dels om avgränsningar och kriterier, dels om vem som gör be-

dömningen. När det gäller det förstnämnda har diskussionen främst handlat 

om huruvida den brottsliga aktiviteten ska ingå som ett kriterium. Thrasher 

(1927) exempelvis, utesluter kriminellt beteende i själva definitionen och 

menar att kriminella gäng är ett slags gäng. På motsvarande sätt gör Short 

och menar att det är det brottsliga beteendet han vill förklara utifrån gäng-

bildningen (1990, s 239). Andra, som Klein (1995, s 30) exempelvis, föror-

dar att den kriminella aktiviteten ska ingå som kriterier för vad ett gäng är.  

 

Curry och Decker (1998, s 3 ff) har efter en genomgång av litteraturen 

kommit fram till att vissa kriterier är vanligt förekommande vid definitionen 

av gäng. Till dessa hör grupper av individer som har symboler, vilka indike-

rar medlemskap. De har både en verbal och en icke-verbal kommunikation 

för att visa detta medlemskap. De är varaktiga i sin existens, de har ett eget 

territorium och de begår brott.  

 

Är det viktigt med en enhetlig definition av begreppet gäng? Horowitz 

(1991, s 43) är av den åsikten att det finns anledning att behålla en pluralis-

tisk definition, eftersom forskare har olika syften och intressen. En enhetlig 

definition kan leda till att det blir en smal inriktning på forskningen om gäng 

och att man därmed går miste om annan viktig information. Esbensen m.fl. 

(2001, s 122) framhåller att det finns problem med breda definitioner. För 

forskare kan det innebära problem att validera resultaten med andra studier 

och att utveckla teorier om gäng, eftersom innebörden av begreppet kan vara 

skiljaktigt.  

 

I gängforskningens begynnelse var en vanlig strategi att fråga ungdomar 

själva om de ansåg att de var gängmedlemmar, det vill säga att använda 

självdeklarerade uppgifter (Esbensen m.fl. 2001, s 107). Nyss nämnda fors-

kare använder det tillvägagångssättet för att med olika slags frågor fånga in 

olika grader av gängmedlemskap, alltifrån före detta medlemmar till så kal-

lade kärnmedlemmar. Ett annat förfarande är att nyckelinformanter gör be-

dömningarna och förser forskaren med dessa uppgifter. Nyckelinformanter-

na kan vara personer inom polis, socialtjänst eller dylikt som identifierar 

vilka som är medlemmar (se exempelvis Klein 1995; Sarnecki 2002). Båda 

tillvägagångssätten har emellertid brister. Vid självdeklarerade uppgifter 

måste de tillfrågade personerna vara villiga att berätta om ett eventuellt med-

lemskap. Vid uppgifter via nyckelinformanter kan deras insikter i problemet 

variera. Båda tillvägagångssätten har också med bedömningar att göra. En 

person kanske anser att han eller hon tillhör ett gäng, medan andra i dennes 

omgivning inte uppfattar det så. Likaså kan en myndighetsperson bedöma att 

en person tillhör ett gäng, medan personen i fråga inte själv anser det.  
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4.2.5 Fängelsegäng 

Forskning om fängelsegäng har, i motsats till gängforskningen, varit sparsam 

(Fong & Buentello 1991, s 67; Gaes m.fl. 2002, s 361). Det innebär att dis-

kussioner om definition av begreppet också har varit det. Det finns dock 

exempel, och de visar att definitioner kan spänna mellan kriterier som oöns-

kade beteenden till kriminella aktiviteter. Wood & Adler (2001, s 168) ger 

den här definitionen: ”En grupp bestående av två eller fler fångar vars bete-

ende har en negativ effekt på fängelset där de befinner sig.” Medan Camp & 

Camp (1988, s 71 i Spergel 1995, s 125) har följande definition: ”samman-

hållna och destruktiva grupper av interner organiserade i en gemensam 

anslutning, med syftet att ta hand om varandra, att vara solidariska mot 

varandra och att syssla med vinstgivande kriminella aktiviteter”.29  

 

Ovanstående definitioner ger helt olika bilder av vad ett fängelsegäng kan 

vara. I det förstnämnda fallet kan det tänkas att två fångar som tillsammans 

ständigt opponerar sig mot fängelsepersonalen, skulle kunna definieras som 

ett fängelsegäng. Om man använder den definitionen blir sannolikt fängelse-

gängmedlemmarna många till antalet. Med syftet att ta hand om varandra 

och vara solidariska mot varandra, vilket ingår i den andra definitionen, kan 

det vid en första anblick se ut som positiva aspekter för fångar under en 

fängelsevistelse. I förlängningen kan det dock tänkas att det skapar en hel del 

konflikter med andra intagna. I den andra definitionen är man också explicit 

med att den gemensamma kriminella aktiviteten ska ingå som ett kriterium. 

Båda definitionerna antyder dock att fängelsegäng anses vara ett problem. 

Negativa effekter på fängelset samt destruktiva grupper och kriminella akti-

viteter uppges. Den andra definitionen är emellertid mer tydlig med vad pro-

blemet är, det vill säga att det är destruktiva grupper som sysslar med krimi-

nella aktiviteter, vilket är en fördel. 

 

Identifiering av fängelsegängmedlemmar har främst skett genom anstaltsper-

sonal (Wood & Adler 2001; Gaes m.fl. 2002, s 362). Självdeklarerade upp-

gifter, menar nyss nämnda forskare, är svåra att få eftersom fängelsegängen 

vill verka i det dolda. Wood (2006) har emellertid intervjuat fångar på anstalt 

om gängaktiviteter. Hon har däremot inte frågat om intervjudeltagarna är 

gängmedlemmar, eftersom syftet inte var en inventering av antalet gängmed-

lemmar. Genom att fråga fångar har hon sökt svar på frågor hur man ska 

förstå att det förekommer fängelsegäng på anstalt. Identifiering av fängelse-

gängmedlemmar, liksom identifiering av gängmedlemmar, handlar om be-

dömningar som oftast myndighetspersoner har gjort. För forskare är det som 

regel det enda sättet att få sådan information. Det innebär att resultaten bör 

problematiseras och att validitetsaspekten bör beaktas.    

                                                      
29

 De citerade definitionerna är översatta av mig.  
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4.2.6 Kriminalvårdens definition 

Kriminalvården använder EU:s definition av organiserad brottslighet för att 

definiera fängelsegäng.30 I följande förteckning med kännetecken för organi-

serad brottslighet ska åtminstone sex kännetecken föreligga, bland dem de 

fyra med nummer 1, 3, 5 och 11 (kursiverade), för att brott eller kriminella 

grupper ska kunna klassificeras som organiserad brottslighet.   

 
1. Samarbete mellan fler än två personer. 

2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en. 

3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden (kriteriet hänför sig till grup-

pens stabilitet och (potentiella) varaktighet). 

4. Någon form av disciplin och kontroll. 

5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. 

6. Verksamhet på internationell nivå. 

7. Användande av våld eller andra metoder för hot. 

8. Användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer. 

9. Deltagande i penningtvätt. 

10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga 

myndigheter eller ekonomi. 

11. Strävan efter vinning och/eller makt.  

Källa: RKP KUT Rapport 2005:2b (2005, s 39) 

 

Ovanstående definition väcker en hel del frågor. Utifrån punkt ett anges att 

ett gäng kan bestå av endast tre personer. Min reflektion är att det är väldigt 

få personer. Frågan är vad syftet är med att behandla en grupp på tre perso-

ner som ett gäng?  Under punkt tre som handlar om tidsaspekter anges inte 

hur lång tid som avses. Vad är definitionen av lång tid?  Misstanke om all-

varliga kriminella handlingar är ett annat kriterium, som finns under punkt 

fem. Det behöver således inte handla om allvarliga kriminella handlingar 

utan man behöver bara misstänkta att de förekommer. Vad innebär det om 

man senare inte kan påvisa att de förekom i realiteten? Är man fortfarande 

ett gäng då? Min uppfattning är att kriterierna är oklara och att det finns stort 

utrymme för olika tolkningar. Det i sin tur kan innebära att klassificering av 

medlemmar i olika gäng blir osäker. Ur validitetssynpunkt är det olyckligt.  

 

Enligt uppgift från Christer Isaksson, säkerhetsansvarig på Kriminalvården, 

är det inte alltid man följer ovanstående kriterier för att bedöma att det före-

kommer gängaktivitet på en anstalt. Ibland uppstår det situationer som måste 

lösas snabbt, vilket exempelvis kan innebära att man särar på en grupp indi-

                                                      
30

 Muntlig delgivning av Christer Isaksson, säkerhetschef på Kriminalvården.  
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vider. Vid sådana situationer utgår man således inte från ovanstående defini-

tion och dess kriterier. Det skulle kunna tolkas som att Kriminalvården gör 

en distinktion mellan formella och informella gäng, där det förstnämnda då 

bör följa ovanstående definition. De begreppen används också i rapporter 

från Kriminalvården där anstaltspersonal har uppskattat antal personer som 

tillhör kriminella gängbildningar (KVS 2000 & 2001).  

4.2.7 Nyckelinformanters definitioner 

I nyckelinformantintervjuer med tre tjänstemän som arbetar med säkerhets-

frågor på olika anstalter efterfrågades hur de definierar fängelsegäng respek-

tive nätverk. Några egentliga definitioner framkom inte, utan de pratade mer 

om olika aspekter i förhållande till de olika begreppen. En informant uttryck-

te det så här när det gäller att definiera fängelsegäng: 

Jag tror inte att vi har lagt ner så mycket krut på att identifiera vad vi själva me-

nar med fängelsegäng. Problemområde kan man väl kalla det. 

 

Ett sätt att förhålla sig till fenomenet var att dela in personer i olika grupper. 

Exempel som gavs var en indelning i mc-gäng, fängelsegäng och spontana 

intressegäng. När det gäller begreppet fängelsegäng ansåg en informant att 

det skulle ha startat på anstalt eller häkte för att benämnas så.  

 

Det gavs ändå uttryck för skillnader mellan begreppen. En informant menade 

att ett nätverk är en sammansatt grupp som tillfälligt träffas, medan fängel-

segäng ställer större krav på dem som är med. För att komma med i ett fäng-

elsegäng ska vissa krav uppnås. En annan menade att skillnaden var att fäng-

elsegängen bildas för att söka skydd och vinna makt och position, medan 

nätverken drivs av penningintressen. Exempel gavs också på att de i dagligt 

tal inte gjorde någon skillnad på begreppen fängelsegäng och nätverk utan de 

pratade om gäng med kollegorna. 

 

Identifiering av medlemmar sker genom uppgifter hämtade från olika källor. 

Dels kan uppgifter komma ifrån källor utanför anstalten, som polisen eller 

personal på häkten. Dels kan de komma ifrån anstalten, då från personal som 

arbetar på avdelningar eller från fångar (så kallade informatörer). De säker-

hetsansvariga ansvarar också för brevkontroll, där information om medlem-

mar hämtas in.   

 

När det gäller namnen på olika gäng/nätverk menar en informant att i flera 

fall börjar det med att polisen har en arbetshypotes och namnger en grupp 

individer. Namnet börjar sedan figurera i media och blir därmed bestående.  
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De som praktiskt arbetar med säkerhetsfrågor ute på anstalt förmedlar att de 

inte lägger så stor vikt att definiera begrepp som fängelsegäng, utan att det 

handlar om att lösa olika slags problem. Informationen om vem som kan 

tänkas vara gängmedlem kan komma från olika personer inom kriminalvår-

den, både personal och fångar, men också från polisen. Det tyder på att det är 

svårt att veta vilka utgångspunkter som ligger till grund för de uppgifter som 

förmedlas. Det finns också en risk att misstankar om gängmedlemskap lätt 

blir till en sanning. Personer kan då bli stämplade som gängmedlemmar, 

vilket skulle kunna leda till olika restriktioner under en fängelsevistelse som 

exempelvis besöksrestriktioner. Det är också problematiskt då uppgifterna 

ska användas i forskningssyfte, eftersom det är svårt att veta vilka utgångs-

punkter uppgifterna vilar på. Resultaten blir därför svårare att tolka. 

4.2.8 Fångars och före detta fångars definitioner31 

I intervjuerna med fångar och före detta fångar ombads de att definiera be-

greppen gäng och nätverk.32 En del gjorde distinktioner emellan begreppen. 

En kvinna menade att gäng är de som man umgås med, medan nätverk till-

hör affärsverksamheten. En man beskrev det som att han själv var frilansare 

till skillnad mot dem som var med i gäng. En annan man menade att det förr 

var grupperingar på fängelser medan det nu bildades gäng, vilket han 

beskrev som grupper med mer tydliga strukturer och hierarkier, som jag 

tolkar det. En tredje man menade att gäng bestod av ungdomar, medan nät-

verk tillhörde den organiserade brottsligheten.  

 

Andra gjorde inte distinktioner utan beskrev begreppen utifrån vissa grupper. 

En man nämnde personer från Ryssland som exempel på en gruppering utan-

för anstalterna. En annan man förknippade gäng med olika faktorer som 

trygghet, framtid och stabilitet. Medan ytterligare en man menade att när en 

grupp personer kallar sig för ett gäng så är de ett gäng.  

 

En del intervjudeltagare menade att det egentligen bara var några namngivna 

gäng som skulle betraktas som gäng. I de intervjuerna var det olika motorcy-

kelgäng som nämndes. En intervjudeltagare menade att dessa gäng hade en 

tydlig struktur och ett syfte med verksamheten. Vissa grupperingar med ur-

sprung i förorterna skulle däremot inte betraktas som gäng. Att de hade fått 

den stämpeln hängde samman med att polisen benämnde dem som gäng.   

                                                      
31

 För information om urval och genomförandet av intervjuerna med intagna och före detta fångar, 

se kapitlet om intervjustudien.  
32

 I intervjuerna med fångar och före detta fångar frågades det inte om definitioner av fängelsegäng. 

Eftersom det i intervjuerna med personal framkom att de vanligtvis använde begreppet gäng när de 

pratade med kollegorna, var tanken att fråga om definitioner av gäng och se om begreppet fängel-

segäng skulle komma upp ändå i intervjuerna med fångarna och före detta fångarna. Det var under 

tre intervjuer som det berördes.  
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I intervjuerna har deltagarna även använt sig av begreppet grupperingar när 

de har syftat på flera personer. Jag har tolkat det som att de i ibland har an-

vänt de olika begreppen gäng, nätverk och grupperingar synonymt.  

 

Medias betydelse för att förmedla uppgifter om gängens namn har också 

diskuterats i intervjuerna med fångarna. En intervjudeltagare berättade att en 

man som han kände hade blivit intervjuad av en tidning och då berättat om 

ett gäng barndomskamrater som för skoj skull kallade sig för ett namn. Me-

dia hade sedan förstorat upp det hela och han menade att det medförde att 

yngre personer sedan försökte leva upp till den bild som media hade skapat.   

 

I intervjuerna med fångar och före detta fångar har det framkommit att be-

greppen gäng och nätverk kan ha olika betydelser för olika personer. Be-

greppet gruppering användes också för att beskriva en sammanslutning där 

flera personer ingår. De olika begreppen har ibland använts synonymt, 

ibland med klara distinktioner. Min tolkning är att det mer handlar om ett 

språkbruk än att de utgår från definitioner när de använder de olika begrep-

pen. Under intervjun och vid tolkning kan det vara ett problem då man inte 

vet om vi förhåller oss till samma saker.  

4.2.9 Diskussion och mitt förhållningssätt 

”When is a gang a gang, and why does it matter?” Frågan är hämtat från 

titeln på en artikel av Esbenson m.fl. (2001) och får fungera som utgångs-

punkt för en diskussion om olika personers förhållande till olika begrepp 

som beskrivits ovan. Inom forskningen är det givetvis viktigt med definitio-

ner, bland annat för att läsaren ska kunna förhålla sig till det som har under-

sökts. Exemplen ovan från den tidigare forskningen visar att begrepp kan ha 

väldigt olika innebörder, vilket breddar forskningen men gör jämförelser av 

resultat problematisk.  

 

Kriminalvården utgår enligt uppgift från EU:s definition av organiserad 

brottslighet, men de följer inte alltid kriterierna som ingår i definitionen för 

att bedöma om det förekommer så kallad gängaktivitet. Ibland behövs snab-

ba åtgärder för att exempelvis sära på en grupp individer och då frångår de 

den definitionen. EU:s definition är oklar och skapar ett stort tolkningsut-

rymme. Att Kriminalvården sedan frångår den och ändå menar att det pågår 

gängaktivitet tyder på att gängbegreppet på anstalt kan ha väldigt olika bety-

delser. Spelar det någon roll? Ja, med tanke på att gäng har lyfts fram som ett 

problem, framför allt som ett säkerhetsproblem, både inom Kriminalvården 

och i den politiska debatten har det betydelse. Otydliga definitioner, som 

dessutom frångås ibland, gör det svårt att få grepp om vad problemet egent-

ligen handlar om. För det här arbetet innebär det också ett dilemma, då det är 

svårt att veta vilka utgångspunkter som ligger till grund för att kunna bedö-
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ma om en person är medlem i ett gäng. I slutänden blir det problematiskt att 

tolka resultaten. 

 

Vad är då mitt förhållningssätt och mina utgångspunkter i avhandlingen? I 

arbetet kommer uppgifter om gängmedlemmar hämtade från Kriminalvården 

att användas. Det innebär att jag kommer att utgå från den informationen och 

förhålla mig till den utifrån att det är Kriminalvårdens bedömning. Min ut-

gångspunkt är inte att studera de här personerna utifrån att de är gängmed-

lemmar. Utan istället att analysera dem utifrån att de av Kriminalvården har 

blivit klassificerade att ha någon form av gängtillhörighet. Eftersom defini-

tionen av gäng är oklar, blir också bedömningarna av vilka som tillhör olika 

gäng osäker, vilket bör beaktas vid tolkning av resultaten. I det här arbetet 

kan däremot uppgifterna valideras genom att gängmedlemmarnas medbrotts-

lingsskap och strukturer i deras nätverk avseende medbrottslingsskap ska 

studeras. Är det så att gängmedlemmar från ett gäng i stor utsträckning är 

misstänkta för brott tillsammans med andra gängmedlemmar, kan det vara 

ett tecken på att de tillhör samma gäng och att Kriminalvården har lyckats 

identifiera ”rätt” personer.  

 

I resultatredovisningen kommer begreppen gäng och gängmedlemmar att 

användas eftersom det syftar på Kriminalvårdens bedömningar. För att kun-

na uttala sig om en person är medlem i ett gäng, utifrån en given definition, 

behövs det andra typer av uppgifter än dem som är tillgängliga för den här 

studien. Med tanke på att det är relationer i form av medbrottslingsskap som 

studeras är det också motiverat att använda begreppet nätverk i avhandling-

en. Men som nämnts ovan, kommer utgångspunkten vara att studera perso-

nerna utifrån att de av tjänstemän inom Kriminalvården har bedömts ha nå-

gon form av gängtillhörighet, och sedan försöka validera dessa uppgifter 

genom att se om de blir misstänkta för brott tillsammans. Efter resultatredo-

visningen kommer frågan att diskuteras igen.   
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5. EN REGISTERSTUDIE OM 

MEDBROTTSLINGSSKAP BLAND FÅNGAR 

OCH GÄNGMEDLEMMAR  

I detta kapitel behandlas fyra av avhandlingens frågeställningar, nämligen de 

om medbrottslingsskap bland fångar och gängmedlemmar. Blir personer 

misstänkta för brott tillsammans efter en avslutad gemensam verkställighet 

på fängelse? Om så är fallet, har tidigare medbrottslingsskap, ålder, kön och 

anstaltstyp någon betydelse i sammanhanget? Frågan om huruvida gängmed-

lemmar begår brott med andra personer ska också besvaras. Avslutningsvis 

besvaras frågan om hur nätverken ser ut med avseende på medbrottslingss-

kap för personer som är klassificerade som gängmedlemmar.  

 

Kapitlet inleds med en övergripande introduktion om registerdata som in-

samlingsmetod. Därefter följer beskrivning av data, operationaliseringar och 

analysmetod. Efter det följer ett resultatavsnitt med fokus på medbrotts-

lingsskap för fångar och gängmedlemmar. Kapitlet avslutas med samman-

fattning och en diskussion av resultaten.  

5.1 Metod 

5.1.1 Registerdata som material 

Användandet av registerdata är behäftat med både för- och nackdelar. Förde-

larna är att det redan finns insamlade data vilket spar både tid och pengar 

(Dahmström 1996, s 80; Bryman 2001, s 208 ff). Registrering och sparandet 

av data gör också att det är möjligt att följa utvecklingen av exempelvis regi-

strerade brott över tid.  En annan aspekt är att det kan ses som samhällsfors-

karens plikt att göra analyser av redan insamlade data (Bryman 2001, s 210). 

Vanligtvis ligger det mycket arbete bakom insamlandet av data, vilket kan 

ses som slöseri av resurser om data inte utnyttjas. För den här studiens räk-

ning har det både varit resurssparande och en nödvändighet att data har regi-

strerats och sparats. Om Kriminalvården inte hade register över samtliga 

fångars verkställighet, vilket gör att totalunderökningar kan genomföras, 
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hade inte den här studiens resultat kunnat generaliseras till fångar i Sverige i 

allmänhet vilket den kan nu.  

 

Nackdelar med att använda registerdata är att det kan vara svårt att veta vil-

ken kvalitet data har (Dahmström 1996, s 80; Bryman 2001, s 210 f). Fors-

kare har ingen kontroll över datainsamlingen och därmed sämre kontroll 

över dess brister. Datakvaliteten för de register som används i den här studi-

en kommer att diskuteras senare i metodavsnittet. Vanligtvis är datamängden 

komplex vilket gör att det tar lång tid att sätta sig in i materialet. En annan 

nackdel är att viss information kan saknas som är central för en studie. Det 

innebär att forskaren begränsas i sitt arbete efter vilka variabler som finns 

tillgängliga. För den här studiens räkning har det exempelvis uppdagats att 

det finns bristfällig information om tidigare anstaltsplaceringar under den 

senaste verkställigheten, vilket diskuteras senare.    

5.1.2 Data 

Data från Kriminalvården 

Målpopulationen för registerstudien består av samtliga personer som skrevs 

ut från svenska anstalter under sexmånadersperioden den 1 oktober 2001 till 

och med den 31 mars 2002. Data är hämtade från ett av Kriminalvårdens 

register, som benämns Kriminalvårdsregistret. Registret hanteras centralt av 

Kriminalvården och innehåller uppgifter om fångars verkställigheter. Vid 

utskrivning från anstalt förs uppgifter över från KLAS, Klientadministrativt 

system, som är anstalternas register över intagna fångar. Uppgifterna sparas 

sedan i Kriminalvårdsregistret i fem år efter utskrivning. Registret upprätta-

des i maj 2001. Valet av period för datauttaget har dels med den nya regis-

terhanteringen att göra, dels med att en sexmånadersperiod gav ett hanterbart 

material att utgå ifrån.  

 

I Kriminalvårdsregistret finns uppgifter om fångens personnummer, vilken 

anstalt fången skrevs ut från, den senaste avdelningen han/hon var placerad 

på, tidpunkt för ankomst och avgång från anstalten. För en del fångar finns 

det även uppgifter om tidigare anstaltsplaceringar under verkställigheten. 

Uppgifterna är dock bristfälliga och det kommer sig av att Kriminalvårdsre-

gistret upprättades fem månader före den här studiens undersökningsperiod. 

Det finns emellertid en del uppgifter före den 1 maj 2001, men de är av mer 

sporadisk karaktär än fullständiga. Det innebär att i det här arbetet är det den 

senaste anstaltsplaceringen som fokuseras när det gäller kontakter på anstalt. 

Ett alternativ hade varit att senarelägga undersökningsperioden. Det hade 

emellertid inneburit att uppföljningstiden för brott efter fängelsetiden hade 

blivit kortare, vilket jag ansåg vara mer problematiskt än att inte kunna stu-

dera alla anstaltsplaceringar under verkställighetsperioden. Det hade inte 
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heller varit säkert att det vid en senare tidpunkt hade funnits uppgifter om 

samtliga fångars anstaltsplaceringar, med tanke på att en del fångar är dömda 

till långa fängelsestraff. Om de började avtjäna straffet före upprättandet av 

registret, är ju informationen om tidigare placeringar bristfällig.  

 

Undersökningen är en totalundersökning, då samtliga personer som skrevs ut 

från svenska anstalter under den aktuella sexmånadersperioden ingår i mål-

populationen. Totalt ingår 4043 fångar i målpopulationen.33 Undersöknings-

populationen, det vill säga de som kvarstod efter nedan beskrivna bortfall, 

kom att bestå av 3930 fångar. 113 individer saknade de fyra sista siffrorna i 

personnumret eller ett samordningsnummer.34 De föll därmed bort för vidare 

analys då fullständiga personnummer krävs för vidare uppgifter från miss-

tankeregistret. Bortfallet blev följaktligen 2,8 procent. I följande tabell redo-

visas information om kön, ålder och anstaltstyp för personerna som ingår i 

undersökningspopulationen från Kriminalvården.35 En beskrivning av opera-

tionaliseringar som utförts för registerstudien finns senare i detta metodav-

snitt.   

Tabell 1: Fördelning av kön, ålder och anstaltstyp för undersökningspopulationen. Andel 

i procent. n=3930. 

 Antal Andel 

Kön   
Kvinnor  246 6 
Män 3684 94 
Ålder   
18-25 779 20 
26-35 1161 29 
36-45 1163 29 
46-55 622 16 
56-65 185 5 
66-77 20 1 
Anstaltstyp   
Sluten med förhöjd 
säkerhet/sluten 

 
128 

 
3 

Sluten 1483 38 
Sluten/öppen 898 23 
Öppen 1421 36 

                                                      
33

 I målpopulationen är det 55 personer som förekommer två gånger och en person som förekom-

mer tre gånger. Det innebär att de har avslutat ett fängelsestraff två respektive tre gånger under den 

aktuella perioden. I uppgifterna om populationer och i senare analys då antal individer uppges, 

räknas de dock bara en gång.  
34

 Ursprungligen var det 117 personer som saknade fullständiga personnummer. En sökning i 

skattemyndighetens register över personnummer gav information om fyra personer, vilket reduce-

rade bortfallet till 113 personer. 
35

 Ålder är beräknat för år 2001 vilket är det år då personerna i undersökningspopulationen tidigast 

skrevs ut från anstalt. För klassificering av anstaltstyp se senare diskussion i detta kapitel under 

rubriken Operationaliseringar.  
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Undersökningspopulationen är som väntat överrepresenterad av män. Endast 

sex procent är kvinnor. Flertalet av fångarna var i åldrarna 18 till 45 år vid 

tiden för utskrivningen från anstalt. Endast en procent var äldre än 66 år. 

Den genomsnittliga åldern är 36 år.36 Mest vanligt är det att fångarna skrevs 

ut från en sluten anstalt följt av en öppen anstalt.  

Data från misstankeregistret 

Frågeställningarna i avhandlingen handlar om huruvida personer begår brott 

med varandra. För att kunna besvara dem har data samlats in från registret 

över misstänkta personer, det så kallade misstankeregistret. Det är Brottsfö-

rebyggande rådet (BRÅ) som ansvarar för det registret. Registret tillhanda-

håller information om både misstänkta och medmisstänkta personer, vilket är 

en förutsättning för att kunna undersöka frågeställningarna. I misstankere-

gistret finns det uppgifter om brott från och med år 1995. Vid tidpunkten för 

datauttaget fanns det uppgifter fram till och med den 1 juli 2004. I analysen 

av medbrottslingsskap efter anstaltsvistelsen ger det en uppföljningsperiod 

på två år och tre månader till två år och nio månader, beroende på tidpunkten 

då fången skrevs ut från anstalten. I genomsnitt är således uppföljningstiden 

två och ett halvt år.  

 

För analysen av medbrottslingsskap för gängmedlemmar har datauttag från 

misstankeregistret gjorts i flera steg. Det innebar inledningsvis att BRÅ tog 

fram data om personerna i undersökningspopulationen för att sedan ta reda 

på vilka deras medmisstänkta var. I nästa steg samlades data in om de med-

misstänkta och deras medmisstänkta. Detta urvalsförfarande fortsatte sedan i 

två steg till. Anledningen till att datauttaget har skett i flera steg hänger 

samman med att materialet kommer att analyseras med hjälp av nätverksana-

lys. I nämnda analys länkas personer till varandra om de exempelvis är miss-

tänkta för brott tillsammans. I avhandlingens registerstudie finns ett intresse 

att studera relationer i flera steg, då gängmedlemmars brottslighet studeras, 

därav ovan nämnda urvalsförfarande.  

 

Av undersökningspopulationens 3930 personer återfanns 3810 i misstanke-

registret. Det ger ett bortfall på tre procent. Bortfallet beror troligtvis på bris-

ter vid registrering av misstänkta brott och på brister vid upprättande av 

Kriminalvårdens register. En annan förklaring kan vara att en del personer 

begick brotten som de avtjänat fängelsestraff för, före år 1995 och har däref-

ter inte blivit misstänkta för några nya brott och finns därmed inte med i 

misstankeregistret. De ska i sådana fall inte räknas som bortfall. I och med 

att bortfallet i det stora hela måste anses som litet har jag inte undersökt den 

frågan närmare.  

                                                      
36

 Medianen är 36 och standardavvikelsen är 10,85. 



 78 

5.1.3 Operationaliseringar 

Som nämnts tidigare har olika uppgifter hämtats från Kriminalvårdsregistret 

och registret över misstänkta personer. Nedan ges information och förklar-

ingar till hur uppgifterna har använts och hur olika variabler har skapats in-

för resultatsammanställningarna.  

Kön 

Uppgifter om kön finns i ursprungsmaterialet från Kriminalvården. I datama-

terialet från misstankeregistret har jag bara fått uppgifter om kön för med-

misstänkta och inte för de misstänkta. Då uppgift om kön har varit aktuell 

men saknats har jag tagit fram den informationen genom att använda den 

näst sista siffran i de misstänktas personnummer.37  

Ålder 

Åldersvariabler har skapats för att exempelvis kunna studera ålder vid ut-

skrivning från anstalt eller vid olika brottstillfällen. Eftersom det kan handla 

om olika tidpunkter anges vid respektive analys vad som gäller.  

Brottsmisstankar, brottspar och brott 

Resultaten kommer att presenteras och diskuteras utifrån antal brottsmiss-

tankar, brottspar och brott. En brottsmisstanke innebär i misstankeregistret 

att en person är misstänkt för ett brott. Antingen kan hon eller han ensam 

vara misstänkt för brottet eller tillsammans med en eller flera personer. Om 

person A är misstänkt för en båtstöld är det således en brottsmisstanke. Om 

däremot person A är misstänkt för en båtstöld tillsammans med person B blir 

det två brottsmisstankar. En där A är misstänkt med B som medmisstänkt 

och en där B är misstänkt med A som medmisstänkt. Om det är tre personer 

inblandade blir det sex brottsmisstankar i misstankeregistret. Om en person 

är misstänkt för exempelvis tre brott vid samma tidpunkt innebär det tre 

brottsmisstankar.  

 

I ovanstående beskrivning är A och B ett brottspar. Oavsett hur många brott 

A och B är misstänkta för att ha begått tillsammans, räknas de som ett 

brottspar.  

 

I vissa sammanhang studeras antal brott oavsett hur många personer som är 

inblandade i respektive brott. För att kunna få fram den variabeln har uppgif-

ter om brottskod och diarienummer i misstankeregistret använts. Diarie-

nummer är ett löpnummer som hänger samman med brottsanmälan och ska 

vara unikt för det brottstillfälle som anmälan avser. I en brottsanmälan kan 

flera brott ingå, vilket innebär att diarienummer inte enbart kan användas för 

                                                      
37

 Jämna siffror för kvinnor, ojämna för män.  
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att beräkna antal brott. Kombinationen diarienummer och brottskod kan där-

emot sägas motsvara ett brott. 38 Ett problem är dock att i en brottsanmälan 

kan samma brottstyp förekomma flera gånger. Om exempelvis en person vid 

ett tillfälle anmäls för olovlig körning, som har skett vid tre olika tidpunkter, 

medför det att samma diarienummer kommer att kombineras med brottsko-

den för olovlig körning tre gånger. Jag har kontrollerat hur vanligt förekom-

mande det är och fann att det gäller för knappt fyra procent av brottsmisstan-

karna där personer är misstänkta för brott ensamma. I och med att det rör sig 

om en förhållandevis låg andel, påverkas inte resultatet av det nämnvärt. 

Brottstyp 

I misstankeregistret finns det uppgifter om vilken typ av brott perso-

nen/personerna är misstänkta för. Brotten är kodade efter ett speciellt schema 

som finns i Kodning av brott vid anmälningar respektive misstankar om 

brott (BRÅ 2005b). Vid redovisningar av brottstyper i avhandlingens resul-

tatavsnitt har olika brott slagits samman och bildat kategorier som i stort 

överensstämmer med lagbokens indelning i brottstyper i brottsbalken och 

specialstraffrätten. Exempelvis har kategorin Brott mot liv och hälsa skapats 

där mord, dråp, misshandel etcetera ingår. Vid några enstaka fall har en viss 

brottstyp fått en egen kategori då det funnits ett intresse att studera just den 

brottstypen. Det gäller exempelvis rån och inbrott som är brottstyper där 

flera gärningsmän vanligtvis är inblandade (Reiss & Farrington 1991, s 373). 

I bilagan redovisas kodschemat över brottstyper.  

Brottstidpunkt 

I den kommande analysen då medbrottslingsskap studeras kommer tidpunk-

ten för brotten att vara av intresse, eftersom jag exempelvis vill veta om per-

sonerna i undersökningspopulationen begår brott tillsammans efter den ge-

mensamma fängelsetiden. I misstankeregistret finns det två olika uppgifter 

om brottstidpunkt. Dels det datum då brottet tog sin början, dels det datum 

då brottet avslutades. Oftast rör det sig om samma datum. I första hand har 

jag använt mig av informationen om när brottet började. I de fall när den 

uppgiften saknas har jag använt informationen om när brottet slutade. Om 

uppgifter överhuvudtaget saknas om brottstidpunkt har den brottsmisstanken 

sorterats bort då medbrottslingsskap studeras. Det rör sig sammanlagt om 

drygt en procent av de aktuella brottsmisstankarna, vilket får anses som ett 

relativt litet bortfall.  

Ankomst och avgång från fängelse 

I datamaterialet från Kriminalvården finns det uppgifter om vilket datum 

som fången skrevs in respektive skrevs ut från anstalt. Dessa uppgifter har 

använts för att fastställa vilka fångar som har haft en gemensam tid på an-

                                                      
38

 Se ytterliga förklaring av begreppen kopplat till nätverk i kommande avsnitt om nätverksanalys.  
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stalt. Datum för utskrivning har använts dels för att beräkna antal dagar som 

förflutit mellan olika brottspars utskrivning från anstalt, dels för att beräkna 

antal dagar från utskrivning till första brottstillfället.  

Anstalt och anstaltstyp 

I materialet från Kriminalvården finns det uppgifter om vilken anstalt perso-

nen ifråga var intagen på innan hon/han skrevs ut. Det finns även uppgifter 

om vilka avdelningar personerna har varit intagna på. I analysen har jag inte 

tagit hänsyn till avdelningar utan delat in fångarna efter anstalt. Fångarna har 

vanligtvis möjlighet att träffa andra fångar från andra avdelningar under 

olika aktiviteter som arbete, skola eller dylikt.39 Jag anser att det utifrån till-

gängliga uppgifter är svårt att avgöra vilka personer de kan tänkas ha varit i 

kontakt med under anstaltsvistelsen. Därför har jag valt att analysera efter 

anstalt och inte efter vilken avdelning de har varit på. 

 

För att kunna studera huruvida anstaltstyp har betydelse för medbrottslingss-

kap har anstalterna klassificerats utifrån den säkerhetsklass de tillhörde vid 

tiden för datauttaget.40 Säkerhetsklass är relaterat till olika nivåer av restrik-

tioner som finns på anstalten. De med högst säkerhetsklass benämns som 

sluten anstalt med förhöjd säkerhet. Sedan följer sluten och sist öppen an-

stalt. I bilagan redovisas anstalternas säkerhetsklass. Vissa anstalter har för-

utom slutna avdelningar speciella avdelningar med förhöjd säkerhet och har 

då kategoriserats som sluten med förhöjd säkerhet/sluten. En del anstalter 

innehåller både slutna och öppna avdelningar och kategoriseras då som slu-

ten/öppen.   

Gängmedlemskap   

För den här studiens räkning har uppgifter inhämtats om personer som anses 

tillhöra olika gäng. Det är två tjänstemän inom Kriminalvården som har till-

handahållit dessa uppgifter.41 I uppgifterna finns information om person-

nummer och namn på det gäng som de anses tillhöra. Totalt rör det sig om 

1310 personer som har blivit klassificerade som gängmedlemmar.42 Av 

gängens namn att döma består de av olika slags sammanslutningar som ex-

empelvis motorcykelgäng, hemortsgäng, fängelsegäng, högerextremistiska 

grupper och vissa etniska grupper. Uppgifterna har samlats in under åren 

1996 – 2002. Det går däremot inte att fastslå vid vilken tidpunkt som de här 

                                                      
39

 Enligt erfarenheterna av min vistelse på anstalt som beskrivits tidigare och genom samtal med 

personal på anstalter. 
40

 Uppgifterna är hämtade från Kriminalvårdens hemsida 

http://www.kvv.se/upload/press/bakgrund/säkerhetsklass.pdf 
41

 De två tjänstemännen har även deltagit som nyckelinformanter i studien. För information om 

definitioner och bedömningar se kapitel fyra och avsnittet om definitioner.   
42

 Som nämnts tidigare sker arbetet med att kartlägga gängmedlemskap i samarbete med bland 

annat polisen.  
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personerna ”blev gängmedlemmar” enligt uppgifterna. Det saknas också 

uppgifter om eventuella utträden ur gäng. Därför finns det inga möjligheter 

att studera eventuella förändringar före och efter ett inträde eller utträde i ett 

gäng.  

 

Nämnas bör redan här att 110 av de 1310 gängmedlemmarna skrevs ut från 

anstalt under den här studiens undersökningsperiod.43 Det vill säga det är 110 

personer som tillhör undersökningspopulationen och är klassificerade som 

gängmedlemmar. För dessa personer går det med andra ord att undersöka 

huruvida de blir misstänkta för brott tillsammans med andra intagna efter en 

avslutad gemensam fängelsevistelse. I andra beskrivningar, som i studiet av 

medbrottslingsskap och i nätverksanalysen, kommer däremot samtliga 

gängmedlemmar att ingå. En mer ingående beskrivning om detta finns i in-

ledningen till resultatavsnittet om gängmedlemmarna. Nedan visas en figur 

som beskriver datainsamlingar och populationer i registerstudien. 

 

MÅLPOPULATIONEN 

Personer som skrivits ut från fängelse 

 

 

 

 

 

 

UNDERSÖKNINGSPOPULATIONEN 

 

 

 

 

 

MISSTANKEREGISTRET               GÄNGMEDLEMMAR 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Modell över datainsamling och populationer i registerstudien 

                                                      
43

 Uppgifter om gängmedlemmar som inte tillhör undersökningspopulationen har inhämtats för att 

medbrottslingsskap ska kunna studeras på gruppnivå.  

4043 

3930 110 

3810 1310 

959 
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Gängen kommer inte att nämnas vid namn. Om gängen namnges skulle det 

kunna leda till att vissa gäng uppmärksammas, vilket inte är min tanke med 

det här arbetet. Min intention är att studera ett gruppfenomen, inte att peka ut 

speciella gäng. Däremot kommer de att kategoriseras efter vilken typ av 

gäng de anses vara och den informationen kommer att uppges. De gäng som 

kommer att studeras på gruppnivå har jag, utifrån uppgifter från nyckelin-

formanterna i studien, kategoriserat som motorcykelgäng, hemortsgäng, 

fängelsegäng och högerextremistiska grupper. De gäng som kategoriserats 

som motorcykelgäng är sådana som även anses vara etablerade motorcykel-

gäng i andra delar av världen (BRÅ 1999). Hemortsgäng är gäng vars namn 

antyder att de kommer från en speciell plats i Sverige. Fängelsegäng är såda-

na gäng som anses ha startat på fängelser, men sedan fortsatt sin verksamhet 

utanför fängelserna. Högerextremistiska grupper är sådana grupperingar vars 

namn antyder att personerna som ingår sympatiserar med högerextrema åsik-

ter. De högerextremistiska grupperna benämns inte som gäng av Kriminal-

vårdens tjänstemän, men ingår ändå i kartläggningen av personer som tillhör 

olika gäng. Därför anser jag att de även är intressanta för den här studien.  

 

De olika gängen anses vara etablerade utanför fängelset. Vissa av dem anses 

ha startat på anstalt, men efter hand har de blivit etablerade även utanför. Det 

innebär att uppgifter om personers gängtillhörighet inte kan relateras till att 

de under en eventuell fängelsevistelse har varit med i ett gäng eller i ett nät-

verk som verkat på anstalten, som sedan upplösts alternativt fortsatt utanför 

fängelset. Det innebär i sin tur att det som kan studeras är huruvida personer 

som anses ingå i något gäng är misstänkta för brott med andra personer som 

anses ingå respektive inte ingå i samma eller annat gäng.  

 

Uppgifterna är osäkra, och som diskuterats tidigare är Kriminalvården defi-

nition av fängelsegäng oklar. Det innebär att min utgångspunkt inte är att 

studera de personerna utifrån att de är gängmedlemmar. Utan istället att 

analysera dem utifrån att de av tjänstemän inom Kriminalvården har blivit 

klassificerade att ha någon form av gängtillhörighet. Uppgifterna är heller 

inte av den karaktären att jag kan uttala mig om att det är samtliga personer 

som var föremål för Kriminalvårdens granskning gällande gängtillhörighet 

för den här perioden.  

5.1.4 Nätverksanalys för att studera medbrottslingsskap44 

Medbrottslingsskap har studerats med hjälp av nätverksanalys. Nätverksana-

lys används som analysmetod då det finns ett intresse att studera relationer 

                                                      
44

 Det här avsnittet är till viss del hämtat från Roxell, L. (2006)”Vem begår brott med vem? Nät-

verksanalys av registerdata.” i Roxell, L. & Tiby, E. red. (2006) Frågor, fält och filter. Kriminolo-

gisk metodbok. Lund: Studentlitteratur.  
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mellan människor (Borell & Johansson 1996, s 15). I kommande analyser 

består relationerna av att personerna i fråga är misstänkta för brott tillsam-

mans. De som är misstänkta för brott länkas samman och bildar en struktur i 

form av ett nätverk.  

 

Historiskt sett har nätverksanalys sitt ursprung i flera olika discipliner (Bo-

rell & Johansson 1996, s 9). Dess framväxt har skett parallellt i olika forsk-

ningssammanhang inom sociologi, socialpsykologi och antropologi (Was-

serman & Faust 1994, s 10). Den socialpsykologiska nätverkstraditionen har 

sitt ursprung i Morenos arbete på 1930-talet om hur psykiskt välbefinnande 

påverkas av relationer till andra. Moreno (1934, i Borell & Johansson 1996, 

s 9) utvecklade sociogrammet som än i dag används för att visuellt beskriva 

relationer mellan aktörer. Termen sociala nätverk brukar tillskrivas Barnes 

(1954, i Borell & Johansson 1996, s 9 f) som arbetade inom den socialantro-

pologiska traditionen. För att förstå samhällslivet, menade han, räckte det 

inte med att enbart studera samhällets administrativa system och produk-

tionsordning. Han förordade att ett nätverksperspektiv, där sociala nätverk i 

form av relationer till släkt, vänner, grannar etcetera, även inkluderades i 

sådana studier. Som nämnts tidigare har studier genomförts i Sverige där 

medbrottslingsskap har studerats med hjälp av nätverksanalys, vilket har gett 

en ökad kunskap om huruvida personer begår brott tillsammans (Sarnecki 

1986; 1999; 2001; 2002; Pettersson 2002; Carlsson 2003: BRÅ 2005a).   

 

Nätverksanalysen utgår från vissa grundläggande begrepp (Borell & Johans-

son 1996, s 14 ff). De begrepp som används är aktörer (kallas även noder) 

som är sammanbundna med länkar till en struktur som kallas nätverk. Aktö-

rerna kan vara individer och länkarna deras sociala relationer. I den här ana-

lysen är det personer som är misstänkta för brott och deras medmisstänkta 

som är aktörer. Länkarna dem emellan utgörs av de brott som de tillsammans 

är misstänkta för. Aktörernas positioner i nätverk är kopplade till brott som 

de är misstänkta för tillsammans med andra personer. Det är främst aktörer-

nas relationer som är i fokus i ett nätverk, men även aktörernas egenskaper 

är av intresse. Exempelvis kan egenskaper som gängmedlemskap studeras i 

nätverken.   

 

Det är mönstret av relationerna som utgör nätverket. Formen på ett nätverk 

beskriver förhållandet mellan aktörerna, ett mönster av sammanlänkningar. 

Hur nätverket kommer att se ut påverkas av en rad faktorer som studiens 

frågeställning, forskarens val, materialtillgång, reduktioner av material och 

avgränsningar. I resultatavsnittet kommer en del nätverk att presenteras i 

grafer. Nedan ges ett exempel på hur ett nätverk kan se ut och hur grafen ska 

tolkas.  
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Figur 3: Ett nätverk bestående av fyra personer och tre brott.  

 

I nätverket ingår fyra aktörer: en kvinna och tre män. Dessutom ingår fem 

länkar, vilket här exemplifieras med tre olika brottsliga händelser. Man 1 är 

misstänkt för två brott, ett brott tillsammans med man 2 och ett brott till-

sammans med kvinna 1 och man 2. Kvinna 1 är också misstänkt för två 

brott, ett brott med man 2 och ett brott med man 1 och man 3.  Man 2 är 

misstänkt för två brott, ett vardera med kvinna 1 och man 1. Slutligen är man 

3 misstänkt för ett brott tillsammans med man 1 och kvinna 1. Kvinna 1 och 

man 1 har närliggande relationer med samtliga aktörer i nätverket, eftersom 

de är direkt länkade till dem. De har med andra ord direkta kopplingar till de 

övriga personerna i nätverket. Man 2 och man 3 är däremot indirekt länkade 

till varandra via direkta länkar till man 1 och kvinna 1.  

 

Ovanstående nätverk kan också diskuteras utifrån begreppen brottsmisstan-

kar och brottspar, som introducerades under avsnittet om operationalisering-

ar. För brott 1 handlar det om sex brottsmisstankar. En där kvinna 1 är miss-

tänkt för brott tillsammans med man 1, en där man 1 är misstänkt för brott 

tillsammans med kvinna 1, en där kvinna 1 är misstänkt för brott tillsam-

mans med man 3 osv. I brott 1 är tre brottspar inblandade. Kvinna 1 och man 

1 är ett brottspar, kvinna 1 och man 3 ett annat och slutligen är man 1 och 

man 3 ett tredje brottspar. För brott 2 och 3 handlar det om två brottsmiss-

tankar vardera och om ett brottspar för varje brott.  

 

Det är viktigt att tänka på att form och innehåll på det nätverk som bildas är 

avhängigt en rad olika faktorer. I stället för att fokusera på nätverkens struk-

tur, kan nätverk som analysverktyg lyftas fram. ”Nätverk i betydelsen ana-

lysverktyg är ju just ett redskap (med vars hjälp man analyserar en social 

struktur som ett nätverk) och betecknar inte någon substantiellt existerande 

företeelse” (Borell & Johansson 1996 s. 15). Med det perspektivet kan nät-
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verkanalysen ses som en analysmetod som kan tillföra kunskaper om rela-

tioner mellan människor i stället för att fastslå strukturer. För kommande 

analyser innebär det att de relationer som bildas i nätverken ska tolkas ut-

ifrån att det är brott som valda population är misstänkta för som studeras. 

Det är med andra ord den brottslighet som kommer till polisens och andra 

myndigheters kännedom som vi kommer att se i nätverken.   

5.1.5 Datamaterialens kvalitet och relevans  

Ett välkänt faktum är att den dolda brottsligheten ställer till problem vid 

tolkning av den registrerade brottsligheten. Det är bara de brott som kommer 

till polisens kännedom och därmed registreras som återfinns i register. De 

brott som däremot inte kommer till polisens kännedom brukar diskuteras 

utifrån mörkertal.45 Mörkertalet kan se olika ut för olika slags brottstyper 

vilket bland annat hänger samman med anmälningsbenägenhet och polisens 

prioriteringar (BRÅ 2006c; von Hofer 2006, s 185). Anmälningsbenägenhe-

ten påverkas av brottets allvarlighetsgrad, om offer och gärningsman känner 

varandra och huruvida försäkringsbolag är inblandade. Anses ett brott allvar-

ligt anmäls det i större utsträckning än om det anses lindrigt. Om inte offret 

känner gärningsmannen anmäls brottet mer ofta, än då offer och gärnings-

män är bekanta med varandra. Om brottet kan medföra eventuell ersättning 

från försäkringsbolag, kräver dessa att brottet ska anmälas för att ersättning 

ska erhållas. Polisens prioritering medför att registrering av vissa brott häng-

er samman med huruvida polisen förordar vissa insatser. Det kan exempelvis 

handla om kontroller av rattonykterhet eller spaning på personer som sysslar 

med försäljning av narkotika. Om en viss typ av insats främjas medför det att 

vissa typer av brott och vissa gärningsmän registreras. Polisens prioriteringar 

handlar också om vilka resurser som läggs ned för att binda en gärningsman 

till ett visst brott. Det vill säga vilka resurser som finns för att klara upp an-

mälda brott.  

 

Det finns diskussioner om att personer som tidigare har varit i kontakt med 

polisen löper större risk att bli misstänkta för brott, än de som inte har varit i 

kontakt med polisen (Lenke 1974, s 46). Diskussioner förs också om diskri-

minering i rättsväsendet när det gäller personer med utländsk bakgrund (Sar-

necki 2006). Med andra ord kan det tänkas att vissa personer har en större 

risk att hamna i polisens register än andra.   

  

Ovanstående beskrivna problem har även diskuterats av Coleman & Moyni-

han (1996, s 20). De menar för att förstå brottsligheten räcker det inte med 

att komma närmare sanningen om mörkertalet, utan kännedomen om nivåer 

av brottslighet ska också förstås utifrån olika aktörers intressen, samt utifrån 

                                                      
45

 Mörkertalet är kvoten mellan den faktiska brottsligheten och den kända brottsligheten. 
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olika definitioner och regler. De konstaterar att brott är en social konstruk-

tion och att den registrerade brottsligheten ska förstås utifrån det.  

 

För den här studiens räkning ska resultat tolkas utifrån att det är den registre-

rade brottsligheten som studeras. Närmare bestämt att det är registrerade 

brott där personer ingår som är skäligen misstänkta. De personer som ingår i 

undersökningspopulationen och är föremål för den här studien, har alla varit 

i kontakt med rättsväsendet. Det innebär att polisen har kännedom om dem 

och därför kan det tänkas att de löper en risk att även efter fängelsevistelsen 

misstänkas för brott. Det kan därför tänkas att deras eventuella brott efter 

fängelsetiden, som fokuseras här, registreras i större utsträckning än vad det 

gör för personer som inte tidigare har varit i kontakt med polisen. Samtidigt 

bör man ha i minnet att brottstyper, polisens prioriteringar och annat spelar 

en stor roll i sammanhanget. Det innebär att resultaten för medbrottslingss-

kap efter fängelsetiden, inte ska ses som det absoluta antalet brott som har 

begåtts tillsammans av personer som har haft en gemensam verkställighet på 

anstalt. Däremot kan frekvensen av medbrottslingsskap ge en uppfattning 

om huruvida det är ett omfattande problem eller inte.  

 

Själva registreringen av data är också en källa för att fel kan uppstå (Dahm-

ström 1996, s 212). Det kan tänkas att data från Kriminalvården och från 

misstankregistret innehåller fel som har uppkommit i samband med registre-

ring. Huruvida det är omfattande eller inte är det däremot svårt att uttala sig 

om. Vissa brister har uppdagats, exempelvis att brottstidpunkt saknas i vissa 

misstankar om brott, eller att fullständiga personnummer saknas för vissa 

fångar i materialet från Kriminalvården. Det har medfört ett visst bortfall, 

men det får ändå betraktas som relativt litet.   

 

Som nämnts tidigare har data från registret över misstänkta personer använts 

för den här studiens räkning. En relevant fråga i sammanhanget är varför inte 

lagföringsregistret används istället, där man vet om personerna i fråga blev 

lagförda för de brott de var misstänkta för. Svaret är att i det registret saknas 

kopplingar mellan personer och därmed är det inte att föredra vid frågeställ-

ningar som handlar om gemensamt deltagande i brott. Enligt min uppfattning 

är misstankeregistret att föredra även ur en annan aspekt. För att registreras 

där ska personer vara skäligen misstänkta för brott och efter utredning av 

polis eller åklagare ska brottsmisstanken kvarstå (BRÅ 2007c). Det innebär 

att brottsmisstanken har kommit rätt långt i rättskedjan. Eftersom syftet här 

är att undersöka interaktioner mellan personer i form av gemensamma 

brottsliga aktiviteter, anser jag att misstankeregistret bättre fångar det än 

lagföringsregistret. Bland lagförda personer har en hel del brott sållats bort, 

bland annat på grund av svårigheter med bevisning. Det innebär dock en 

osäkerhet att använda misstankeregistret som källa, då det kan tänkas att en 

del personer felaktigt är misstänkta för brott. Den risken torde dock vara 
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relativt liten, eftersom misstanken kvarstår efter utredning av polis eller 

åklagare.  

Datamaterialens relevans för beskrivning av relationer och nätverk 

Form och innehåll i ett nätverk hänger samman med urvalet och vilka av-

gränsningar som har gjorts (Borell & Johansson 1996, s 14 ff; Scott 1997 s 

38 ff). I den här studien har materialet från kriminalvårdsregistret avgränsats 

till att gälla en specifik tidsperiod, på sex månader, när personerna skrevs ut 

från anstalt. Sedan har uppgifter samlats in från misstankeregistret för en 

tidsperiod på nästan tio år.  Jag anser att storlek på urval är tillräckligt och 

aktuella avgränsningar är relevanta för att besvara den här studiens fråge-

ställningar, speciellt med tanke på att det är en totalundersökning.  

 

En fråga att ställa är hur väl nätverken som framställts utifrån datamaterialen 

överensstämmer med de egentliga nätverken. Det kan ju tänkas att både fler 

personer och fler brott ingår vilket, egentligen ger en annan bild än den vi ser 

i nätverken utifrån den registrerade brottsligheten. I en del tidigare studier 

med nätverksanalys har uppgifterna i nätverken validerats genom intervjuer 

med ungdomar som ingår i nätverken och med nyckelinformanter (Sarnecki 

1986, s 83 ff & 2001, s 26 f; Fondén 2000). Sammantaget visade validering-

arna i studierna att överensstämmelsen var stor mellan registrerad medbrotts-

lingsskap och hur ungdomarna umgicks med varandra i andra sammanhang. 

Det visade sig också att de brottsliga kontakterna mellan personerna vanligt-

vis var fler än vad nätverken visade. För den här studiens räkning kan det då 

antas att de nätverk som studeras speglar de egentliga nätverken.  

Validitet och reliabilitet 

Redovisningen ovan handlar om kvaliteten på data vilket även hänger sam-

man med frågor om studiens validitet (Dahmström 1996, s 210; Wolming 

2000). Det handlar bland annat om hur väl den registrerade brottsligheten 

mäter medbrottslingsskap efter en avslutad gemensam fängelsevistelse. I 

registerstudien undersöks huruvida personer som har haft en gemensam tid 

på fängelse blir misstänkta för brott tillsammans efter avslutad fängelsevis-

telse. Utifrån tillgängliga data går det inte uttala sig om att det är kontakten 

under fängelsetiden som har varit det avgörande för den senare gemensam-

ma brottsligheten. Personerna i fråga kan ha känt varandra sedan tidigare 

eller blivit inblandade i samma brott av någon annan anledning. Däremot 

kan ett antagande göras. Om personerna blir misstänkta för brott tillsammans 

efter en gemensam fängelsevistelse och inte tidigare har blivit misstänkta för 

brott tillsammans, görs antagandet att det är den gemensamma fängelsetiden 

som har varit en förutsättning för den aktuella brottsligheten.  

 

Som nämnts tidigare är uppgifterna om gängmedlemmarna problematiska på 

olika sätt. Framför allt handlar det om oklara definitioner vilket gör att vali-
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diteten kan ifrågasättas. Det handlar också om bristfälliga uppgifter om tid-

punkter för medlemskap och eventuella utträden. Intentionen har som 

nämnts tidigare inte varit att studera de här personerna utifrån att de är 

gängmedlemmar, utan utifrån att det är personer som tjänstemän inom Kri-

minalvården anser tillhör något gäng. Studiens resultat kan ses som ett sätt 

att validera Kriminalvårdens uppgifter. Begår gängmedlemmarna i stor ut-

sträckning brott tillsammans kan det betyda att Kriminalvården har lyckats 

att identifiera ”rätt” personer. Det kan således vara ett tecken på att de tillhör 

samma gäng eller nätverk.  

 

Reliabilitet handlar om studiens upprepbarhet. För att en registerstudie ska 

ha en hög reliabilitet är det viktigt att utförligt beskriva hur materialet har 

behandlats för att andra ska kunna upprepa studien (Roxell 2006a, s 157; 

Dahmström 1996, s 210). De registerdata som har använts för den här studi-

en är mycket omfattande. De operationaliseringar som har utförts har skett 

efter vissa principer vilket jag har försökt beskriva så noggrant som möjligt. 

Tanken är att det ska underlätta för läsaren att bedöma tillförlitligheten och 

därmed öka studiens reliabilitet.    

Etik 

Som forskare är man vanligtvis medveten om de olika krav som finns för att 

bedriva forskning, det vill säga informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet (Christians 2003, s 217 ff; Bryman 2001, s 440). Men i 

praktiken är det inte alltid så enkelt. Feministiska och radikala kritiker menar 

att det handlar inte bara om att ha kunskap om etik och värderingar för att 

bedriva forskning, utan etik och värderingar måste ingå i själva forskningen 

(May 1996, s 88). I alla moment och i alla överväganden ska de etiska 

aspekterna beaktas. Liebling (2001) diskuterar ställningstaganden i forsk-

ningen utifrån problem och möjligheter att ha sympatier med de man under-

söker. Hon menar att det är möjligt att ta parti för flera sidor i en undersök-

ning, och ger som exempel fångar och fängelsepersonal. Det är en utmaning 

att försöka se fängelsevärlden utifrån olika perspektiv, vilket också har varit 

min avsikt.  

 

Studiens registermaterial innehåller känslig information som bland annat 

berör verkställigheter på fängelse och registrerade brott. Personerna som 

ingår i studien är inte medvetna om att de ingår i den. Det innebär att de 

utsätts för en kränkning. Samtidigt måste det ställas mot den kunskap som 

kan erhållas efter att studien har genomförts. Olika etiska prövningar har 

också genomförts på Kriminalvården och BRÅ innan jag fick registermateri-

alet. Min intention har varit att beakta etiska aspekter i alla steg i forsknings-

processen. För att inte enskilda personer ska kunna identifieras eller vissa 

anstalter pekas ut, har olika strategier företagits. Det innebär exempelvis att 

anstalter inte kommer att namnges i det här arbetet. Som nämnts tidigare 
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kommer inte heller namnen på de olika gängen att uppges, utan enbart kate-

gorier av olika gäng.  

 

Det faktum att det här projektet har varit finansierat av Kriminalvården kan 

diskuteras. Hur ska en forskare förhålla sig till eventuella resultat som kan-

ske inte ses med blida ögon av Kriminalvården? Hur kritisk kan forskaren 

vara mot dem hon forskar om, som samtidigt är projektets finansiär? Cheek 

(2003) har diskuterat eventuella risker av finansierad forskning. Hon menar 

att finansierad forskning inte är en neutral aktivitet, utan att den påverkas av 

finansiärens önskemål och förväntningar. Det innebär att forskningen kan få 

en inriktning som inte forskaren hade tänkt sig från början. Hon diskuterar 

också att följden av oönskade resultat kan bli att resultaten inte får publice-

ras. Jag anser emellertid inte att det har varit ett problem för det här arbetet 

att projektet har varit finansierat av Kriminalvården. Under projektets gång 

har det hela tiden funnits en dialog med tjänstemän inom Kriminalvården. 

Resultaten av studien har också presenterats för dem och mottagits positivt. 

Det har också varit en fördel när jag har besökt anstalter. Tillträdet har un-

derlättats av att jag har kontakter inom Kriminalvården genom projektet. 

Samtidigt finns det forskare som anser att det är ett stort problem att finansi-

ären också är den myndighet som sköter verksamheten som studeras (Mat-

thews 1999, s 92). Speciellt om de är ensamma finansiärer inom forsknings-

området, då det kan leda till att myndigheten kan kontrollera vilken typ av 

forskning som får bedrivas.  

5.2 Resultat av registerstudien 

Inledningsvis blir det en deskriptiv del rörande personerna i undersöknings-

populationen. Det kommer att handla om i vilken omfattning de är misstänk-

ta för brott tillsammans med andra personer, vilka typer av brott de är miss-

tänkta för och tidpunkt för första brott efter utskrivning från anstalt.  

 

Nästa del handlar om medbrottslingsskap efter den gemensamma fängelse-

vistelsen. De som är misstänkta för att begå brott tillsammans efter den av-

slutade gemensamma fängelsetiden beskrivs mer detaljerat. Jämförelser görs 

också med hela undersökningspopulationen.  

 

Avslutningsvis studeras gängmedlemmarna. Det sker dels på individnivå, 

utifrån dem som ingår i undersökningspopulationen och som dessutom är 

klassificerade som gängmedlemmar av tjänstemän inom Kriminalvården. 

Dels sker det på gruppnivå, vilket innebär att medbrottslingsskap studeras 

med utgångspunkt i olika gäng.  
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I bilagan sammanfattas en del resultat i olika tabeller. Tanken är att det ska 

underlätta för läsaren att göra jämförelser mellan olika populationer. Det 

handlar bland annat om frekvenser för medbrottslingsskap efter antal brott 

och efter antalet individer, typer av brott och tidpunkter för brott.   

5.2.1 Beskrivning av undersökningspopulationen 

Brott med eller utan medmisstänkt 

Inledningsvis studerades fördelningen av brott som ursprungspopulationens 

individer är misstänkta för, med eller utan medmisstänkta. Resultatet visar 

att totalt är de 3810 personerna från undersökningspopulationen som åter-

fanns i misstankeregistret misstänkta för 175 363 brott.46 I genomsnitt är de 

misstänkta för 46 brott var under den här perioden. I 16 procent av fallen 

begås brotten av två eller flera personer enligt den registrerade misstänkta 

brottsligheten.47 Om en uppdelning görs på tiden före och efter anstaltsvistel-

sen blir den siffran 17 procent respektive 14 procent för tiden före respektive 

efter anstaltsvistelsen.48 Det är 3109 personer, eller 82 procent, som har blivit 

misstänkta för brott tillsammans med någon annan under den aktuella perio-

den. Antalet medmisstänkta varierar mellan 0 och 132 sett till hela tidsperio-

den.49 Det genomsnittliga antalet medmisstänkta är 10 personer.50  

 

Totalt står kvinnorna för 7 procent av brotten och männen för 93 procent. De 

brott där det förekommer uppgifter om medmisstänkta är kvinnorna miss-

tänkta för 8 procent av brotten och männen för 92 procent.  

 

För att kunna göra jämförelser när det gäller antal medbrottslingar före och 

efter fängelsevistelsen studerades hur många medmisstänkta personer under-

sökningspopulationen hade i genomsnitt uppdelat på tiden före och efter 

anstaltsvistelsen. Då det rör sig om olika långa tidsperioder har hänsyn tagits 

till detta.51 Före anstaltsvistelsen hade undersökningspopulationen i genom-

snitt 0,64 medmisstänkta per år och efter anstaltstiden är den siffran 0,68.52 

                                                      
46

 Under tidsperioden 1 januari 1995 till 1 juli 2004. 
47

 Brott som har begåtts tillsammans med andra är 28 878 till antalet.  
48

 Tiden före anstaltsvistelsen omfattar perioden 19950101–20020331 och efter 20020401–

20040701 . 
49

 Den person som sammanlagt är misstänkt för brott tillsammans med 132 individer, är vid ett 

tillfälle misstänkt för upplopp med 109 andra personer. Det förklarar således det höga antalet med-

misstänkta.  
50

 Medianen visar på 8 och standardavvikelsen är 9,2. Samma person kan förekomma som med-

misstänkt flera gånger under perioden.  
51

 Tidsperioden före fängelsevistelsen är 7 år och 3 månader och efter 2 år och 3 månader. 
52 Beräknat på 3803 individer i undersökningspopulationen före anstaltsvistelsen och 2677 indivi-

der efter anstaltsvistelsen. Om en individ förekommer som medmisstänkt flera gånger har han/hon 

här bara räknats en gång per tidsperiod. Tanken är att det ska spegla storleken på nätverket före 

respektive efter fängelsetiden.  
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Det har med andra ord varken skett en ökning eller minskning av det genom-

snittliga antalet medmisstänkta efter fängelsetiden då hänsyn tas till tiden.  

 

Utifrån den registrerade brottsligheten kan det konstateras att det är mer 

vanligt att undersökningspopulationen blir misstänkta för brott ensamma än 

tillsammans med andra personer. Det kan dock tänkas att medbrottslingsskap 

underskattas i den registrerade brottsligheten. En orsak kan vara att det inte 

finns kännedom om alla inblandade i vissa brott. Det kan också konstateras 

att flertalet av fångarna i undersökningspopulationen någon gång blir miss-

tänkt för brott tillsammans med andra. I Sarneckis studie (2001, s 41) var det 

60 procent av ungdomarna som hade kända medmisstänka. Den här studien 

där motsvarande siffra är 82 procent visar på ett högre antal. Skillnader i 

resultaten kan hänga samman med de olika populationerna och att studierna 

omfattar olika långa tidsperioder. Personerna i den här studien är äldre och 

en hel del kan tänkas ha långa kriminella karriärer. De har därför haft möj-

lighet till medbrottslingsskap under en längre tidsperiod än ungdomarna och 

därför ser vi skillnader mellan undersökningarna.   

Typer av brott 

Vilka typer av brott blir individerna i undersökningspopulationen misstänkta 

för? Den informationen behövs dels för att kunna jämföra fördelningar mel-

lan brott som undersökningspopulationen misstänks för på egen hand och 

brott som de misstänks för tillsammans med andra, dels för att kunna göra 

jämförelser med de brott som undersökningspopulationen eventuellt blir 

misstänkta för tillsammans efter en gemensam fängelsevistelse. Nedan pre-

senteras resultatet av fördelningen av brottstyper uppdelat efter brott med 

respektive utan medmisstänkt och den totala fördelningen. 

 

Resultatet i tabellen nedan visar att stöldbrott är den brottstyp som personer-

na i undersökningspopulationen oftast blir misstänkta för tillsammans med 

någon annan, följt av narkotikabrott och bedrägeribrott. Om de blir miss-

tänkta för brott ensamma är trafikbrott den mest vanliga brottstypen, följt av 

stöldbrott och narkotikabrott. En förklaring till fördelningen kan vara att 

vissa typer av stöldbrott kräver att man är flera personer för att det ska kunna 

genomföras. Likaså att trafikbrott är ett typiskt brott som man ensam blir 

misstänkt för. Resultatet skiljer sig till viss del jämfört med den tidigare 

forskningen. Stöldbrott har varit vanligt förekommande då ungdomar blir 

misstänkta för brott tillsammans med andra (Sarnecki 2001, s 175), men inte 

bland äldre personer (Weerman 2003, s 399). Skillnaderna kan eventuellt 

förklaras utifrån att olika undersökningar har olika kategoriseringar när det 

gäller typer av brott. Stöldbrott är en sådan kategori som kan tänkas vara 

indelad i olika underkategorier, som exempelvis bilstöld. 
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Tabell 2: Typ av brott som personer i undersökningspopulationen (n=3810) är misstänkt 

för under perioden 19950101-20040701. Uppdelat efter brott med medmisstänkt, brott 

utan medmisstänkt och samtliga brott. Andel i procent. 

Typ av brott Brott med 
medmisstänkt 

Brott utan 
medmisstänkt 

Samtliga 
brott 

Brott mot liv och hälsa 4,4 5,0 4,9 
Brott mot frihet och frid 4,5 6,0 5,8 
Ärekränkning 0 0,2 0,1 
Sexualbrott 0,2 0,3 0,3 
Brott mot familj 0 0 0 
Stöld och andra tillgreppsbrott (exkl. 
rån) 

 
59,2 

 
24,9 

 
30,5 

Rån 1,9 0,4 0,7 
Bedrägeri och annan oredlighet 6,8 4,3 4,7 
Förskingring och annan trolöshet 1,3 1,0 1,0 
Brott mot borgenärer 0,1 0 0,1 
Skadegörelsebrott 2,4 2,5 2,5 
Allmänfarliga brott 0,2 0,1 0,1 
Förfalskningsbrott 0,9 0,9 0,9 
Mened, falskt åtal och annan osann 
utsaga 

 
0,1 

 
0,3 

 
0,3 

Brott mot allmän ordning 0,1 0,1 0,1 
Brott mot allmän verksamhet 1,4 3,0 2,7 
Högmålsbrott - 0 0 
Tjänstefel  - 0 0 
Brott mot trafikbrottslagen 2,6 30,9 26,3 
Brott mot smugglingslagen, narkotika-
strafflagen 

 
9,9 

 
14,1 

 
13,5 

Brott mot alkohollagen 0,3 0,2 0,2 
Brott mot skattebrottslagen 0,1 0 0 
Brott mot vapenlagen och knivlagen 2,5 4,7 4,3 
Brott mot miljöbalken 0 0 0 
Utlänningslagen 0 0 0 
Inbrott 0,8 0,2 0,3 
Arbetsmiljölagen 0,2 0,7 0,6 
Specialstraffrätten med enbart böter i 
straffskalan 

 
0,1 

 
0,2 

 
0,1 

Totalt 
Antal brott 

100 
28 878 

100 
146 485 

100 
175 363 

 

I tabellen ovan kan det konstateras att trafikbrott är ett typiskt brott som per-

soner ensamma blir misstänkta för. Eftersom det brottet utgör en så stor del 

av ”ensambrotten”, nästan en tredjedel, blir jämförelser med brott med 

medmisstänkt problematisk. Därför har även jämförelser gjorts där trafik-

brotten har uteslutits bland ”ensambrotten”. I den sammanställningen blir då 

stöldbrotten den vanligaste brottstypen med en nivå på 36 procent, följt av 

narkotikabrotten på 20 procent och brott mot frihet och frid på 9 procent. 

Andelsmässigt är dock stöldbrott, där fler än en person är misstänkt, överre-

presenterade i den jämförelsen.  
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Tidpunkt för första brottet efter anstaltsvistelsen 

Nästa fråga att undersöka är hur lång tid det tar från det att personen har 

skrivits ut från anstalten till att hon eller han eventuellt blir misstänkt för 

brott igen. Det kommer även att undersökas för dem som blir misstänkta för 

brott tillsammans efter den gemensamma fängelsetiden. För att kunna tolka 

det resultatet är det en fördel att kunna göra jämförelser med undersöknings-

populationen i sin helhet. I underökningspopulationen är det 2793 individer 

som har återfallit under uppföljningstiden. Återfall är här definierat som 

registrerat brott i misstankeregistret. Det är 1017 personer, eller 27 procent, 

som inte har något registrerat brott i misstankeregistret efter utskrivning från 

anstalt under uppföljningstiden. Figur 3 visar antal dagar mellan utskriv-

ningsdatum och datum för det första registrerade brottet för personerna i 

undersökningspopulationen som har återfallit. För jämförbarhetens skull har 

en avgränsning i tid gjorts till 2 år och 3 månader efter fängelsevistelsen, 

vilken är uppföljningstiden för dem i undersökningspopulationen som skrevs 

ut sist från anstalt. Det innebär att 2786 personer kommer att ingå i beräk-

ningar av tidpunkten för första brottet efter anstaltsvistelsen.53     

 

 

Figur 4: Antal dagar till första registrerade brottet efter anstaltsvistelsen för undersök-

ningspopulationen. n = 2786 

                                                      
53

 Ytterligare sju personer har alltså återfallit om hänsyn tas till dem som har en längre uppfölj-

ningstid, det vill säga upp till 2 år och 9 månader.  
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I diagrammet ovan visas fördelningen över antal dagar som det tog för indi-

viderna i undersökningspopulationen att bli misstänkta för brott efter den 

avslutade fängelsevistelsen. Det tog mellan 0 och 791 dagar innan de blev 

misstänkta för ett nytt brott efter anstaltsvistelsen. Det genomsnittliga värdet 

är 71 dagar. 54 Enligt BRÅ:s statistik (BRÅ 2007a) är det 37 procent som inte 

har återfallit tre år efter att de hade fått ett fängelsestraff utfärdat år 2001. 

Diskrepansen mellan undersökningspopulationen och BRÅ:s statistik kan 

bero på att BRÅ utgår från lagförda brott medan den här studien utgår från 

misstänkta brott. En annan tänkbar orsak kan vara att de som dömdes till 

fängelsestraff år 2001 fortfarande kan vara intagna på fängelser efter tre år 

och att vissa endast har varit frigivna under en kort period, och därmed inte 

är misstänkta för nya brott. I undersökningspopulationen vet vi att samtliga 

frigavs under perioden 1 oktober 2001 till och med 31 mars 2002. BRÅ ut-

går från tidpunkten för domslut, medan jag utgår från tidpunkten för frigiv-

ning. Uppföljningsperioderna ser med andra ord olika ut för de olika popula-

tionerna. Resultatet, att nästan tre fjärdedelar har återfallit, visar på ett högt 

värde men inte på ett oväntat resultat.  

Medbrottslingsskap 

För att få en uppfattning om hur personerna i undersökningspopulationen 

väljer medbrottslingar studeras här om de blir misstänkta för brott med 

samma personer före och efter den aktuella fängelsevistelsen. Om så är fallet 

skulle det tyda på att de återvänder till samma personer efter fängelsetiden 

som de har begått brott med tidigare. Det kan sedan relateras till andelen 

som blir misstänkta för brott tillsammans efter en avslutad gemensam fäng-

elsevistelse, vilket i sin tur kan ge en uppfattning om fängelsevistelsens be-

tydelse för senare medbrottslingsskap. Genom att göra jämförelser kan en 

uppfattning fås om medbrottslingsskap efter en gemensam avslutad fängelse-

tid är en frekvent händelse.  

 

Resultatet visar att 502 personer i undersökningspopulationen, 13 procent, är 

misstänkta för att ha begått brott med samma personer både före och efter 

anstaltsvistelsen.55 Ser man till antalet brottspar är de 569 stycken.56  

                                                      
54

 Medianen visar på 71 dagar medan medelvärdet visar på 140 dagar. Jag anser att medianen är 

mest lämpligt att använda som mått här då standardavvikelsen är hög, värdet är 167, och medelvär-

det skiljer kraftigt från medianen, vilket tyder på en snedfördelning. 
55

 Beräknat på hela undersökningspopulationen, det vill säga 3810 personer. Om det beräknas efter 

hur många som har registrerats för brott efter fängelsevistelsen, 2793 personer, blir motsvarande 

siffra 18 procent.  
56

 Att antalet brottspar är fler än antalet individer beror på att en del av personerna, 484 till antalet, 

som ingår i brottsparen inte tillhör undersökningspopulationen. Det vill säga de 502 personerna i 

undersökningspopulationen är misstänkta för brott både före och efter fängelsevistelsen, med såväl 

personer som inte har varit intagna på anstalt under tiden för den här studiens datauttag, som med 

personer som har varit det.  
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En annan aspekt av medbrottslingsskap är att studera om individerna i un-

dersökningspopulationen efter fängelsetiden är misstänkta för brott med 

personer som har varit intagna på en annan anstalt eller på samma anstalt, 

men under en annan tidsperiod. Det resultatet kan användas för jämförelser 

och för att spegla den gemensamma fängelsevistelsens betydelse för medb-

rottslingsskap. Om fångarna mer ofta blir misstänkta för brott med personer 

som har varit intagna på andra anstalter än på samma anstalt, skulle det tyda 

på att det är andra faktorer än just den gemensamma fängelsevistelsen som 

är betydelsefulla vid medbrottslingsskap.  

 

Således studerades hur många personer i undersökningspopulationen som 

blev misstänkta för brott med en person som har varit intagen på en annan 

anstalt eller på samma anstalt, men under en annan tidsperiod. Resultatet 

visar att det rör sig om 490 personer av 3810, det vill säga 13 procent. Sett 

till antalet brottspar är de 319 stycken.  

 

Jämförelse med tidigare forskning är här problematisk eftersom något lik-

nande inte har gjorts tidigare. Sarnecki (2001) har emellertid konstaterat att 

brottsliga relationer mellan ungdomar är kortvariga och föränderliga över 

tid. BRÅ (2005a) har också visat att grova narkotikabrottslingars nätverk 

sällan är stabila. Resultatet ovan, som visar att 13 procent är misstänkta för 

att vid något tillfälle ha begått brott med samma personer både före och efter 

anstaltsvistelsen, tyder också på att det även gäller för den här populationen. 

5.2.2 Medbrottslingsskap efter den gemensamma fängelsetiden 

En frågeställning som är central är om personerna i undersökningspopulatio-

nen är misstänkta för att begå brott tillsammans efter en avslutad gemensam 

fängelsevistelse. För att kunna besvara den frågan studerades uppgifter från 

misstankeregistret enligt följande principer. De brottsmisstankar som var 

aktuella skulle gälla tiden på, respektive efter, utskrivning från anstalten.57 

Likaså att den misstänkte och medmisstänkte skulle ha varit intagna på 

samma anstalt under minst en dag.58  

 

Resultatet visar att det är 70 personer av 3810 i undersökningspopulationen, 

2 procent, som efter fängelsevistelsen är misstänkta för att ha begått brott 

med en annan person som har varit intagen på samma anstalt under samma 

                                                      
57

 Brott som har begåtts under tiden för anstaltsvistelsen har tagits med i den här analysen då jag 

anser att även de speglar de relationer som har skapats på anstalt och som leder till brottslighet. Var 

brotten skett finns det ingen uppgift om. Men troligtvis har brotten skett på anstalten eller under 

permissioner.  
58

 En dag tillsammans på anstalt har här satts som gräns. Jag har medvetet valt den lägsta möjliga 

gränsen då jag anser att det är svårt att avgöra hur lång tid som behövs för att skapa kontakter som 

kan leda till medbrottslingsskap.  
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tidsperiod. Resultatet visar också att det rör sig om 48 brott och att brottspa-

ren är 36 till antalet.59 Av de 36 brottsparen är det 3 stycken, det vill säga 6 

personer, som även var misstänkta för brott tillsammans före anstaltsvistel-

sen. Det innebär att för dem var det inte nya relationer som skapades under 

den aktuella fängelsevistelsen som ledde till att de blev misstänkta för brott 

tillsammans. Om detta gäller för de andra, resterande 64 personerna, kan 

bara antas eftersom det inte finns tillgängliga uppgifter som kan besvara den 

frågan.   

 

Det går också att undersöka hur vanligt det är att en person i undersöknings-

populationen väljer att begå brott med en person som hon/han har haft en 

gemensam fängelsetid med, kontra hur vanligt det är att hon/han väljer att 

begå brott med en annan person. Det visar frekvensen av medbrottslingsskap 

efter en gemensam fängelsetid, till skillnad mot resultatet ovan som visar hur 

stor andel av individerna som blev misstänkta för brott tillsammans efter 

frigivning från anstalt. Resultatet visar att det endast är i en procent av fallen 

som en individ i undersökningspopulationen väljer en person som hon/han 

har haft en gemensam fängelsetid med.60  

 

I jämförelse med de resultat som framkom tidigare, då andra konstellationer 

av medbrottslingsskap studerades för undersökningspopulationen, tyder det 

här resultatet på att det är ovanligt att före detta fångar blir misstänkta för 

brott tillsammans efter en gemensam avslutad vistelsetid på fängelse. Det 

överensstämmer med den tidigare pilotstudien som visade på samma resultat 

(Roxell 2002). Med tanke på att endast ett fängelse studerades i pilotstudien 

och att datauttaget gjordes på annorlunda sätt är det intressant att resultaten 

är så överensstämmande. Resultatet överensstämmer också med Sarneckis 

(1999) studie om medbrottslingsskap efter utskrivning från särskilda ung-

domshem. Han fann också att det var ovanligt med nya relationer i form av 

medbrottslingsskap efter vistelsen på särskilda ungdomshem. Resultatet är 

alltså förväntat utifrån den tidigare forskningen på området. Den har emeller-

tid haft andra utgångspunkter och utgått från andra populationer. Däremot är 

resultaten inte förväntade utifrån den forskningen som har berört fängelset 

som brottsskola, om medbrottslingsskap ses som en del av det fenomenet.  

 

I resultatet ovan, som handlar om medbrottslingsskap efter en avslutad 

gemensam fängelsevistelse, är det den sista anstalten som personerna har 

varit intagna på som har fokuserats. En fråga som väcks är huruvida kontak-

ter kan ha skapats som har lett till medbrottslingsskap vid tidigare anstalts-

                                                      
59

 Att antalet brottspar är 36 kommer sig av att en person, av de 70, är misstäkt för brott med två 

olika personer.  
60

 Tiden som avses här är efter den 31 mars 2002 som är det sista datumet då fångarna i det här 

materialet skrevs ut från anstalt. Resultatet baseras på 1416 personer som är det antal som är miss-

tänkta för brott tillsammans med andra efter fängelsetiden. 
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placeringar under den aktuella verkställighetsperioden. Under en verkställig-

hetsperiod förekommer det att fångarna byter anstalter. Det gäller framför 

allt dem som har långa fängelsestraff. Tanken är att de i slutet av straffet ska 

tillbringa sista tiden på en anstalt med en lägre säkerhetsklass för att sedan 

lättare slussas ut i samhället. Det förekommer också omplaceringar på grund 

av konflikter och annat som kan uppstå under fängelsetiden. I materialet från 

Kriminalvården finns det uppgifter om tidigare fängelseplaceringar under 

den här verkställighetsperioden för 1389 personer, eller 36 procent. Det här 

är emellertid inte ett fullständigt material om tidigare anstaltsvistelser. Kri-

minalvården började registrera den här typen av uppgifter centralt i maj 

2001. Det innebär att det i den här studien finns luckor i materialet som gäll-

er tidigare anstaltsplaceringar. Det har inte heller gått att få information av 

Kriminalvården om hur stor andel som i genomsnitt byter anstalt under en 

verkställighetsperiod.61 Om den siffran hade varit tillgänglig hade resultaten 

för dem som det finns uppgifter om kunnat relateras till den. Där det var 

möjligt att studera tidigare anstaltsplaceringar kontrollerades hur många 

personer som blev misstänkta för brott tillsammans efter verkställighetsperi-

oden och som tidigare hade varit placerad på samma anstalt. Det resultatet 

visar att det rör sig om 44 personer av 1389 möjliga och att antalet brottspar 

är 23. För nämnda brottspar kontrollerades om de även var misstänkta för 

brott tillsammans före den aktuella verkställighetsperioden. Sju brottspar var 

tidigare misstänkta för brott tillsammans medan 16 brottspar inte var det. Det 

kan tolkas som att för de förstnämnda brottsparen var det inte nya relationer 

som skapades under den här aktuella fängelsevistelsen. Det här resultatet 

tyder på att det även är ovanligt att personer blir misstänkta för brott till-

sammans efter tidigare gemensamma anstaltsplaceringar under en verkstäl-

lighetsperiod.  

 

Trots att det är ett fåtal personer som blir misstänkta för brott efter en 

gemensam fängelsevistelse kommer dessa att studeras mer ingående. Skiljer 

sig de här människorna i något avseende i jämförelse med hela undersök-

ningspopulationen? Här har de 64 personerna som blev misstänkta för brott 

tillsammans efter den senaste gemensamma anstaltsvistelsen, och inte tidiga-

re har blivit misstänkta för brott tillsammans, fokuserats. För att mer gene-

rellt kunna uttala sig om resultaten har de ovan beskrivna 44 personerna, 

med tidigare kända gemensamma fängelseplaceringar under den aktuella 

verkställigheten, uteslutits.  

Medbrottslingsskap före och efter anstaltsvistelsen 

Inledningsvis studerades det genomsnittliga antalet medmisstänkta gällande 

de 64 personer som blev misstänkta för brott tillsammans med en annan per-

                                                      
61

 Jag har i det här ärendet både varit i kontakt med personer på Kriminalvårdens regionala kontor 

och på placeringsenheten.   
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son efter en gemensam fängelsetid. För att kunna relatera resultaten till den 

här fängelsevistelsen studerades tiden före respektive efter anstaltsvistelsen. 

Före anstaltsvistelsen hade de 64 personerna i genomsnitt 1,28 medmisstänk-

ta per år och efter anstaltstiden hade den siffran ökat till 1,84. Jämfört med 

hela undersökningspopulationen där motsvarande siffror är 0,64 och 0,68 

visar det här på en större andel medmisstänkta både före och efter fängelse-

tiden. Resultatet visar således att de 64 personerna i genomsnitt har ett större 

nätverk av medbrottslingar än undersökningspopulationen i sin helhet. Re-

sultatet kan tolkas som att personer som i genomsnitt har en större andel 

medbrottslingar i nätverket, även under fängelsetiden är intresserade av att 

utvidga nätverket med nya medbrottslingar.  

Köns- och åldersfördelning 

Sedan studerades hur köns- och åldersfördelningen såg ut för de 64 indivi-

derna. Resultatet visar att 8 procent av dem är kvinnor och 92 procent är 

män. Den genomsnittliga åldern är 34 år.62 Resultatet visar att fördelningen i 

stort sett överensstämmer med fördelningen för hela undersökningspopula-

tionen. Det tyder således på att kön eller ålder inte har betydelse för huruvida 

man blir misstänkt för att begå brott tillsammans efter en gemensam avslutad 

fängelsetid. Med tanke på att medbrottslingsskap andelsmässigt minskar med 

åldern är resultatet något oväntat (Reiss & Farrington 1991, s 384). Ett för-

väntat resultat var att en större del av de yngre skulle ingå i den här gruppen. 

Det vill säga att de yngre personerna skulle vara mer intresserade av att kny-

ta nya kontakter under fängelsetiden inför framtida brottslighet.  

Typer av brott 

Vilka typer av brott de 33 brottsparen tillsammans blev misstänkta för redo-

visas i tabellen nedan. Totalt rör det sig om 45 brott. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
62

 Åldern är beräknad för år 2001 vilket är det år då personerna i undersökningspopulationen tidi-

gast skrevs ut från anstalt. Ålderns medianvärde är 34 och standardavvikelsen är 9,86. 
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Tabell 3: Typ av brott för dem som blev misstänkta för brott tillsammans efter en gemen-

sam fängelsevistelse. Andel i procent. n=64. 

Typ av brott Antal Andel 

Brott mot liv och hälsa 1 2 

Brott mot frihet och frid 1 2 

Stöld och andra tillgreppsbrott (exkl. rån) 17 38 

Rån 5 11 

Förskingring och annan trolöshet 1 2 

Skadegörelsebrott 1 2 

Brott mot vapenlagen och knivlagen 3 7 

Brott mot smugglingslagen, narkotikastrafflagen 14 31 

Inbrott 2 5 

Totalt 45 100 

 

Resultatet i tabellen ovan visar att stöldbrott är den brottstyp som det är mest 

vanligt att personerna i fråga blev misstänkta för tillsammans. Därefter brott 

mot smugglingslagen och narkotikastrafflagen, följt av rån. I jämförelse med 

resultatet för hela undersökningspopulationen är det intressant att notera att 

både narkotikabrott och rån är mer vanliga brottstyper för den här undersökta 

gruppen. Tidigare forskning har visat att rån och även inbrott är vanligt före-

kommande vid medbrottslingsskap (Reiss & Farrington 1991, s 373). Samti-

digt bör det noteras att brotten här är få, vilket gör att procentuella jämförel-

ser visar på stora skillnader. Det kan också tänkas att vissa brott kan vara 

överrepresenterade under den specifika tid som studeras.  

Tidpunkt för brotten 

Nästa steg innebar att studera huruvida tidpunkterna för utskrivning från 

anstalt har betydelse för gemensamt deltagande i brott efter anstaltsvistelsen. 

Det vill säga om det är vanligt förekommande att personer som blir miss-

tänkta för brott tillsammans efter fängelsetiden skrivs ut ungefär samtidigt. 

För brottsparen beräknades antal dagar mellan deras datum för utskrivning. I 

den här analysen ingår de brottspar, 29 till antalet, som blev misstänkta för 

brott tillsammans efter den gemensamma fängelsevistelsen. För fyra brotts-

par har brotten skett när båda fortfarande var inskrivna på anstalten. De var 

därmed inte aktuella för den här analysen, eftersom det är antal dagar mellan 

utskrivning från anstalt som undersöks här. Resultatet visar att det i genom-

snitt är 20 dagar mellan utskrivningsdagarna för personerna i det här mate-
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rialet som är misstänkta för att ha begått brott tillsammans efter anstaltsvis-

telsens slut.63  

 

Resultaten kan tolkas som att det spelar en viss roll om personerna skrevs ut 

ungefär samtidigt för framtida medbrottslingsskap. Här bör också noteras att 

antal möjliga dagar mellan fångarnas utskrivningsdatum är begränsade till 

182 dagar, sex månader, alltså den tidsperiod som gällde för datainsamling-

en. Det vill säga datauttaget gäller dem som skrevs ut från anstalt under en 

sexmånadersperiod, vilket innebär att antalet möjliga dagar mellan två fång-

ars utskrivningsdatum är begränsade till sex månader eller 182 dagar. Högst 

antal dagar är emellertid 88 dagar vilket också pekar på att tidpunkterna för 

utskrivning kan ha betydelse för medbrottslingsskap.  

 

Nästa steg innebar att kontrollera hur många dagar som förflutit mellan av-

gång från anstalt och brottstidpunkt för de brott som ovanstående personer är 

misstänkta för. Sker de här brotten i direkt anslutning till att fångarna skrivs 

ut från fängelserna? Eftersom de flesta brottspar skrevs ut under olika dagar 

utgick jag ifrån avgångsdatum för den person som skrevs ut sist. Resultatet 

visar att det i genomsnitt förflutit 260 dagar mellan avgångsdatum och 

brottstidpunkt.64  

 

I jämförelse med hur lång tid det tog i genomsnitt för hela undersökningspo-

pulationen att bli misstänkt för brott igen, det vill säga 71 dagar, så visar ju 

det här resultatet på fler dagar. Det visar att brottsparen skrivs ut med i ge-

nomsnitt 20 dagars mellanrum och att de gemensamma brotten tidsmässigt 

kan ske betydligt senare. Det behöver alltså inte ske i direkt anslutning till 

utskrivningen. Resultatet skulle kunna tolkas som att vissa relationer som 

skapas på anstalter kan vara långvariga, vilket i sin tur kan påverka huruvida 

personer blir misstänkta för att begå brott tillsammans även relativt lång tid 

efter att de skrevs ut från anstalt. Den tidigare forskningen om medbrotts-

lingsskap har inte berört dessa tidsaspekter, vilket försvårar tolkningen av 

ovanstående resultat.  

Typ av anstalt 

Vilken typ av anstalt som de 64 personerna skrevs ut ifrån har också stude-

rats. Kan det vara så att en viss typ av anstalt är mer främjande för medb-

rottslingsskap i jämförelse med andra? I tabellen nedan redovisas säkerhets-

klassen för anstalterna och jämförs med fördelningen för målpopulationen.   

                                                      
63

 Det finns en variation mellan 0 och 88 dagar. Det genomsnittliga antalet dagar är det värde medi-

anen visar. Medelvärdet visade på 27 dagar och standardavvikelsen på 26. Medianen kan vara ett 

lämpligare mått då det tyder på en skev fördelning.    
64

 Resultatet visar att antal dagar varierar mellan 3 och 771. Medianen visar att det är 221 dagar i 

genomsnitt mellan avgångsdatum och brottstidpunkt. Standardavvikelsen är 215. 
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Tabell 4: Typ av anstalt efter säkerhetsklass för dem som blev misstänkta för brott till-

sammans efter en gemensam fängelsevistelse i jämförelse med hela undersökningspopu-

lationen. Andel i procent. 

Typ av anstalt Misstänkta för brott  
tillsammans efter  
anstaltsvistelsen 

n=64 

Hela undersöknings-
populationen 

 
n=3930 

Sluten med förhöjd  
säkerhet /sluten 

 
3 

 
3 

Sluten 60 38 
Sluten/öppen 28 23 
Öppen 9 36 

Totalt 100 100 

 

Mest vanligt var det att de 64 individerna skrevs ut från slutna anstalter. 

Minst vanligt var att de skrevs ut från öppna anstalter. I jämförelse med hur 

fördelningen ser ut för undersökningspopulationen är det intressant att så 

stor andel av de här personerna har skrivits ut från en sluten anstalt, 60 pro-

cent i jämförelse med 38 procent. En anledning till det resultatet kan vara att 

personerna vanligtvis är intagna en längre period på slutna anstalter, vilket 

kan tänkas vara främjande för att skapa relationer som i sin tur kan leda till 

medbrottslingsskap. Däremot borde det vara enklare att träffas och skapa 

relationer på öppna anstalter med tanke på restriktioner och säkerhetsåtgär-

der. En annan anledning kan vara att det är ett annat klientel som är intagna 

på slutna anstalter, de som begår mer allvarliga brott och vanligtvis är mer 

belastade, vilket kan tänkas påverka framtida medbrottslingsskap. Alnaes 

(2006, s 129) som har studerat både en öppen och en sluten anstalt fann att 

det var stora skillnader mellan anstalterna. På det slutna fängelset fanns det 

tendenser till prisonisering. Eftersom en del av fångarna hade varit intagna 

på båda anstalterna kan det tänkas att det är strukturella faktorer kopplade till 

anstaltstypen och inte individerna som är orsaken till det. Ett antagande är att 

fångar som prisoniseras torde vara mer intresserade av framtida medbrotts-

lingsskap. Det kan då vara en möjlig tolkning av varför det finns en överre-

presentation av personer från slutna anstalter i den här studien.  

5.2.3 Gängmedlemmars brottslighet 

I det här avsnittet ska frågor besvaras som handlar om medbrottslingsskap 

för dem som är klassificerade som gängmedlemmar.  

Antal gängmedlemmar 

Som nämnts tidigare finns det för den här studien uppgifter om 1310 gäng-

medlemmar, varav 110 personer även ingår i undersökningspopulationen. 

Materialet från misstankeregistret, som utgår från fångarna i ursprungspopu-

lationen, beställdes innan jag hade tillgång till uppgifterna om gängmed-
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lemmarna. I det materialet fanns emellertid uppgifter om 959 gängmedlem-

mar. Det innebär att 959 personer ingår i olika analyser där det fokuseras på 

gäng. Av dem är det 110 personer som har varit intagna på fängelse under 

den här studiens undersökningsperiod. För dem är det följaktligen möjligt att 

undersöka huruvida de blir misstänkta för brott tillsammans dels med andra 

intagna efter en gemensam fängelsevistelse, dels med andra gängmedlem-

mar. 

 

Köns- och åldersfördelning undersöktes för de 959 gängmedlemmarna. Det 

visade sig att endast 4 personer, eller 0,5 procent, är kvinnor. Resterande 955 

personer är således män. Åldern varierar mellan 17 år till 68 år och den ge-

nomsnittliga åldern är 30 år.65 Jämfört med undersökningspopulationen är 

gängmedlemmarna i genomsnitt något yngre, 30 år jämfört med 36 år. Ande-

len män är större, 99,5 procent jämfört med 93 procent.    

 

De 959 personerna har kategoriserats att tillhöra 58 olika namngivna gäng. 

Antalet medlemmar i de olika gängen varierar mellan 1 och 149. De gäng 

som endast innehöll en medlem var 18 till antalet. Enligt Kriminalvårdens 

definition av gäng bör det åtminstone ingå tre personer för att det ska betrak-

tas som ett gäng. En förklaring kan vara att Kriminalvården bara haft känne-

dom om en person som ingår i ett gäng som egentligen består av flera perso-

ner. En annan förklaring kan vara att flera personer i samma gäng ingår i det 

ursprungliga materialet från Kriminalvården, det vill säga där 1310 gäng-

medlemmar ingår, men inte återfanns i materialet från BRÅ. Det har dock 

kontrollerats och gäller för fyra personer av arton.    

 

Gängbrottslighet på gruppnivå kommer också att studeras. I vissa fall är det 

gäng med ett stort antal medlemmar som är i fokus. I andra fall är det gäng-

medlemmarna som ingår i undersökningspopulationen som kommer att stu-

deras, och då utifrån de gäng som de är klassificerade att tillhöra. I det sist-

nämnda fallet kommer nätverksanalys att tillämpas som metod. Till att börja 

med presenteras resultat gällande de 959 gängmedlemmarna.   

Brott med eller utan medmisstänkt respektive med eller utan 

gängmedlem 

Begår de som är klassificerade som gängmedlemmar brott främst tillsam-

mans med andra eller ensamma? Med tanke på att den gemensamma brotts-

ligheten borde vara viktig om man är med i ett gäng som sysslar med brotts-

liga aktiviteter, torde medbrottslingsskap vara mer utbredd i den här gruppen 

jämfört med undersökningspopulationen. För dem som är klassificerade som 

gängmedlemmar undersöktes fördelningen mellan brott som de ensamma är 

                                                      
65

 Beräknat för år 2001 för att jämförelser med undersökningspopulationen ska vara möjlig. Media-

nen visar ett värde på 29 och standardavvikelsen på 7,73.  
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misstänkta för och brott som de är misstänkta för tillsammans med en eller 

flera personer. Resultatet visar att gängmedlemmarna är misstänkta för 

26 232 brott.66 I 26 procent av fallen begås brotten av två eller flera personer 

enligt den registrerade misstänkta brottsligheten.67 Jämfört med personerna i 

undersökningspopulationen, där motsvarande siffra är 16, kan det konstate-

ras att de som är klassificerade som gängmedlemmar mer ofta blir misstänk-

ta för brott tillsammans med andra. I genomsnitt är gängmedlemmarna miss-

tänkta för 27 brott var. För undersökningspopulationen är motsvarande siffra 

46. En tänkbar förklaring till det lägre antalet brott för gängmedlemmar kan 

vara att de begår mer allvarliga brott och därmed får långa fängelsestraff, 

vilket försvårar möjligheterna att begå brott och därmed åka fast för brott 

under fängelsetiden. Därför blir det genomsnittliga antalet misstänkta brott 

lägre för dem i jämförelse med undersökningspopulationen. Den aspekten 

undersöks emellertid inte i den här studien, utan får ses som en tänkbar för-

klaring.  

 

En följdfråga som är relevant att undersöka är vilka personer gängmedlem-

marna blir misstänkta för brott tillsammans med. Är det personer som är 

klassificerade att tillhöra samma gäng, från andra gäng eller andra som, för 

den här studien, inte har någon känd gängtillhörighet? Det borde vara med 

gängmedlemmar från samma gäng om det är så att den gemensamma brotts-

ligheten är en viktig faktor för gängen. Resultatet av den analysen visar att i 

24 procent av fallen blir de misstänkta för brott med personer ur samma 

gäng, i 5 procent med personer ur ett annat gäng och i 71 procent med per-

soner som inte är kända som gängmedlemmar för den här studien. Resultatet 

överensstämmer med Sarneckis studie om ungdomsgäng i Köpenhamn 

(2002). Han fann också att personer från olika gäng blev misstänkta för brott 

tillsammans. Men, med tanke på att den brottsliga aktiviteten ofta ingår som 

ett kriterium för att en grupp ska definieras som ett gäng är resultatet, att 

gängmedlemmarna oftast är misstänkta för brott med personer som inte är 

kända som gängmedlemmar, dock något oväntat (Curry & Decker 1998, s 3 

ff).  

Typer av brott 

För dem som är klassificerade som gängmedlemmar studerades också vilka 

typer av brott som de blev misstänkta för. Här är flera olika indelningar och 

jämförelser möjliga, exempelvis som tidigare, då fördelningen mellan brott 

med eller utan medbrottsling studerades för undersökningspopulationen. Jag 

väljer emellertid att fokusera på brott med gängmedlemmar från samma eller 

från annat gäng, brott med annan person och brott begångna ensamma, då 

                                                      
66

 Under tidsperioden 1 januari 1995 till 1 juli 2004.  
67

 Antalet brott är 6918. 
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det är intressant att se om så kallad ”gängbrottslighet” skiljer sig från annan 

form av brottslighet.  

Tabell 5: Typ av brott för 959 individer som är klassificerade som gängmedlemmar 

under tidsperioden 19950101-20040701. Uppdelat efter brott med gängmedlemmar, med 

annan person och utan medmisstänkt. Andel i procent.  

Typ av brott Brott med 
gängmedlemmar 

 

Brott med 
annan 

person 

Brott utan  
medmisstänkt 

 

Brott mot liv och hälsa 14,2 10,2 8,6 
Brott mot frihet och frid 10,7 6,6 7,9 
Ärekränkning 0,1 0,1 0,4 
Sexualbrott 0,4 0,3 0,2 
Brott mot familj - - 0 
Stöld och andra tillgreppsbrott (exkl. 
rån) 

 
30,1 

 
42,5 

 
15,8 

Rån 6,9 4,7 1,1 
Bedrägeri och annan oredlighet 7,5 6,8 4,6 
Förskingring och annan trolöshet 0,9 1,0 0,8 
Brott mot borgenärer 0,1 0,1 0 
Skadegörelsebrott 3,0 3,8 2,9 
Allmänfarliga brott 1,3 0,7 0,2 
Förfalskningsbrott - 1,0 1,0 
Mened, falskt åtal och annan osann 
utsaga 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,5 

Brott mot allmän ordning 1,1 0,6 0,5 
Brott mot allmän verksamhet 4,7 2,7 5,5 
Högmålsbrott - - - 
Tjänstefel  - - 0 
Brott mot trafikbrottslagen 1,2 2,3 26,7 
Brott mot smugglingslagen, narkoti-
kastrafflagen 

 
6,0 

 
8,8 

 
14,3 

Brott mot alkohollagen 0,9 0,6 0,3 
Brott mot skattebrottslagen 0,2 0,2 0 
Brott mot vapenlagen och knivlagen 9,1 5,9 7,8 
Brott mot miljöbalken - 0 0 
Utlänningslagen - 0 0 
Inbrott - 0,5 0,1 
Arbetsmiljölagen 1,2 0,3 0,6 
Specialstraffrätten med enbart böter 
i straffskalan 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,2 

Totalt 
Antal brott 

100 
1 290 

100 
5 628 

100 
19 314 

  

Då gängmedlemmar blir misstänkta för brott med andra gängmedlemmar är 

stöldbrott den vanligaste brottstypen, följt av brott mot liv och hälsa och 

brott mot frihet och frid. En liknande bild fås då brott tillsammans med per-

soner som inte är kända gängmedlemmar studeras. Stöld, brott mot liv och 

hälsa följt av narkotikabrott, är mest vanligt för den konstellationen. Då 

gängmedlemmar ensamma blir misstänkta för brott är trafikbrott den mest 

vanliga brottstypen, följt av stöldbrott och narkotikabrott. Gängmedlemmar-

nas typ av brottslighet skiljer sig inte nämnvärt mot undersökningspopula-
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tionens dito. Emellertid är brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid 

samt rån överrepresenterade i den här gruppen jämfört med undersöknings-

populationen. Det är också sådana brott som media framställer som typiska 

för gängbrottsligheten, trots att stöld är den mest frekventa typen i den här 

studien (Dagens Nyheter 050927). 

Gängmedlemmar i undersökningspopulationen 

En mer ingående analys utfördes för personerna som ingår i undersöknings-

populationen och som är klassificerade som gängmedlemmar. Inledningsvis 

studerades hur lång tid det tar innan dessa personer eventuellt blir misstänkta 

för brott efter den avslutade fängelsetiden. Det är 14 personer, eller 13 pro-

cent, som inte är misstänkta för brott efter utskrivningen från anstalt. För 

övriga 96 tog det i genomsnitt 72 dagar innan de blev registrerade för brott 

efter utskrivningen.68 Det resultatet överensstämmer med underökningspopu-

lationens resultat, där motsvarande siffra är 71 dagar.  

 

Tidigare resultat har här visat att det är 70 personer som är misstänkta för 

gemensamt deltagande i brott efter avslutad gemensam anstaltsvistelse. En 

följdfråga blir då hur många av dem som är klassificerade som gängmed-

lemmar. Resultatet visar att av 110 identifierade gängmedlemmar i under-

sökningspopulationen är det tre personer, 3 procent, som är misstänkta för 

brott tillsammans med en person som har varit intagen på samma anstalt och 

under samma tidsperiod. En av dem är misstänkt för två brott tillsammans 

med en person som inte är känd som gängmedlem. De två andra är misstänk-

ta för två brott tillsammans, ett för brott mot vapenlagen och ett för stöld. 

Det förstnämnda brottsparet skrevs ut från anstalt med 26 dagars mellanrum. 

Tidpunkten för brottet är daterat till 448 dagar efter avgång från anstalt be-

räknat efter den person som skrevs ut sist. Det andra brottsparet, där båda är 

klassificerade som gängmedlemmar, skrevs ut med sex dagars mellanrum. 

Brotten som de är misstänkta för är daterade till fem dagar efter avgång från 

anstalten. För båda brottsparen gäller att de inte har blivit misstänkta för 

brott tillsammans före den aktuella gemensamma fängelsevistelsen. Resulta-

tet tyder på att det är ovanligt att personer som är klassificerade som gäng-

medlemmar blir misstänkta för brott tillsammans efter en avslutad gemen-

sam fängelsevistelse. Det är också sällsynt att de blir misstänkta för brott 

tillsammans med en person som inte är klassificerad som gängmedlem. Om 

antagandet görs att den gemensamma brottsligheten efter fängelsetiden är ett 

tecken på rekrytering till gäng, kan det här resultatet tolkas som att det i un-

dantagsfall sker rekrytering till gäng under anstaltstiden. Resultatet överens-

stämmer med den tidigare pilotstudien (Roxell 2002). Utifrån Kriminalvår-

dens tidigare rapporter är det inte ett förväntat resultat (KVS 2001, s 14). På 

                                                      
68

 Antal dagar varierar mellan 0 och 873. Även här har medianen använts som mått då medelvärdet 

visar på 161 dagar och standardavvikelsen är hög.  
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mer än hälften av landets anstalter uppfattade personalen att det förekom 

rekrytering till gäng. Två av den här studiens nyckelinformanter ansåg också 

att det förekom/hade förekommit rekrytering till gäng på anstalterna. Den 

här studien visar emellertid ett motsägande resultat. Det kan dock vara en 

underskattning med tanke på att det är den registrerade brottsligheten som 

studeras och att personer kan rekryteras till gäng utan att de behöver bli 

misstänkta för brott tillsammans med personen de har rekryterats av. Regi-

strerad medbrottslingsskap kan således vara ett problematiskt mått på rekry-

tering. Det vi däremot kan uttala oss om är att det är ovanligt att de som är 

klassificerade som gängmedlemmar blir misstänkta för brott tillsammans 

med en annan gängmedlem eller en annan person efter en avslutad gemen-

sam fängelsevistelse.  

 

För de 110 gängmedlemmarna har jag också kontrollerat huruvida deras val 

av medbrottsling förändras efter en fängelsevistelse. Före fängelsevistelsen 

valde de här gängmedlemmarna att begå brott med andra gängmedlemmar i 

22 procent av de fall där de har registrerats för brott tillsammans med en 

annan person. Efter fängelsetiden är motsvarande siffra 14 procent. Hur ska 

den minskningen tolkas? Det kan tänkas att den påverkas av olika långa tider 

för uppföljning. Tidsperioden efter fängelsevistelsen är bara drygt två år 

jämfört med perioden före som är drygt sju år. Eller att medbrottslingsskap 

avtar med stigande ålder (Reiss & Farrington 1991, s 384). Då personerna i 

fråga är äldre vid det andra mättillfället skulle det kunna vara en förklaring.  

 

För gängmedlemmarna i undersökningspopulationen studerades hur stort 

antalet medmisstänkta var tiden före respektive efter fängelsevistelsen. Före 

anstaltsvistelsen hade de 110 gängmedlemmarna i genomsnitt 1,21 medmiss-

tänkta per år och efter anstaltstiden hade den siffran ökat till 1,51. Jämfört 

med hela undersökningspopulationen visar det här på något högre siffror. 

Om resultatet istället jämförs med de 64 fångarna som blev misstänkta för 

brott tillsammans efter den avslutade gemensamma fängelsevistelsen visar 

gängmedlemmarnas resultat på lägre andelar. Det tyder på att det finns per-

soner i det här materialet som i genomsnitt har en större andel medmisstänk-

ta per år både före och efter fängelsetiden än dem som är klassificerade som 

gängmedlemmar.  

Analys på gruppnivå 

En mer ingående analys har genomförts av de nio största gängen i materialet. 

Syftet med det är att undersöka skillnader respektive likheter på gruppnivå 

mellan de olika gängen när det gäller medbrottslingsskap. Även könsfördel-

ning och gängmedlemskap för de medmisstänkta kommer att studeras.  

 

För att vara aktuell för den här analysen har jag satt gränsen till att minst 

tjugo personer i gängen ska återfinnas i datamaterialet från misstankere-
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gistret. Tanken med det är att undersöka medbrottslingsskap för de gäng där 

relativt många personer ingår enligt tjänstemännens kategorisering. De här 

gängen är också sådana att de har förekommit i diskussionerna med fängel-

sepersonal, med fångar och i media. Det kan därför ses som en ansats att 

studera sådana gäng som anses mer etablerade av Kriminalvårdens personal, 

jämfört med sådana gäng som beskrivs som spontana intressegäng (KVS 

2000, s 8 & 2001, s 8).  

Tabell 6: Antalet gängmedlemmar i de nio största gängen som återfanns i datamaterialet 

från misstankeregistret och könsfördelningen för deras medmisstänkta. n=677.  

Gäng Antal personer Kön medmisstänkta i procent 

Kvinnor Män 

Högerextremister 1  139 9 91 

Fängelsegäng 1 116 12 88 

MC-gäng 2 106 5 95 

Fängelsegäng 2 85 5 95 

Hemortsgäng 2 81 4 96 

MC-gäng 1 78 9 91 

MC-gäng 3 26 14 86 

Hemortsgäng 1 24 10 90 

Högerextremister 2 22 7 93 

Totalt 677 8 92 

 

I tabellen ovan ser vi att antalet gängmedlemmar för de studerade nio gängen 

varierar mellan 22 och 139. Andelen medmisstänkta som är kvinnor varierar 

mellan 4 och 14 procent, med ett genomsnitt på 8 procent. För undersök-

ningspopulationen var motsvarande siffra 16 procent.  Endast två av gäng-

medlemmarna är kvinnor. Det finns föreställningar om att det främst är män 

som bildar och ingår i gäng (KVS 2000 & 2001; Greer 2000, s 462). Resul-

taten visar emellertid att gängmedlemmarna till viss del blir misstänkta för 

brott med kvinnor. En fråga som väcks är om gängmedlemmarnas brott till-

sammans med kvinnor begås inom ramen för gängens brottsliga aktiviteter 

eller om det sker utanför gängens verksamhet. Utifrån tillgängliga data är det 

inte möjligt att besvara den frågan.    

 

Tidigare har det redovisats vilka gängmedlemmarna blir misstänkta för brott 

tillsammans med, det vill säga med en gängmedlem ur samma gäng, en 

gängmedlem ur ett annat gäng eller en person som inte är känd som gäng-

medlem för den här studien. Det har då rört samtliga gängmedlemmar i ma-

terialet. I tabellen nedan har samma analys genomförts men här uppdelat på 

de nio gängen.  
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Tabell 7: Medmisstänkta till de nio största gängen uppdelat efter samma gäng, annat 

gäng och annan person. Avser tiden 19950101-20040701. Andel i procent. 

Gäng Antal Medmisstänkt 
samma gäng 

Medmisstänkt  
annat gäng 

Medmisstänkt 
annan person 

Högerextremister 1  139 12 5 83 

Fängelsegäng 1 116 16 9 75 

MC-gäng 2 106 59 9 32 

Fängelsegäng 2 85 21 9 70 

Hemortsgäng 2 81 32 2 66 

MC-gäng 1 78 30 3 67 

MC-gäng 3 26 10 6 84 

Hemortsgäng 1 24 18 7 75 

Högerextremister 2 22 27 18 55 

Totalt 677 25 7 68 

 

I tabellen ovan ser vi att det finns stora variationer mellan de olika gängen i 

fråga om de blir misstänkta för brott med personer ur samma gäng. För MC-

gäng 2 gäller att de i nästan 60 procent av fallen blir misstänkta för brott med 

personer som är klassificerade att tillhöra samma gäng. Den lägsta notering-

en står MC-gäng 3 för med 10 procent. Andelen medmisstänkta från annat 

gäng varierar mellan 2 och 18 procent. För samtliga gäng, utom ett, gäller att 

det är mest vanligt att de blir misstänkta för brott med personer som inte är 

kända som gängmedlemmar för den här studien. I bilagan i tabell B5 har 

även brott utan medmisstänkt inkluderats i resultatet.   

 

Hur kan då skillnaderna mellan de olika gängen tolkas? En anledning kan 

vara att det finns större kunskap inom Kriminalvården om vissa speciella 

gäng. Det kan tänkas att vissa av MC-gängen är mer tydliga med sitt gäng-

medlemskap, exempelvis genom attribut som tatueringar och västar, och är 

därmed lättare att identifiera. Därför är klassificeringen av dessa medlemmar 

mer valida än för andra gängs medlemmar och resultatet speglar att Krimi-

nalvården har identifierat ”rätt” personer. En annan tänkbar anledning är att 

vissa typer av gäng har en kultur som exempelvis innebär att de nästan ute-

slutande begår brott tillsammans med andra gängmedlemmar. Det kan tänkas 

att MC-gäng 2 är ett sådant gäng och därför ser vi det här resultatet. Det bör 

dock påpekas att det inte finns uppgifter om vid vilken tidpunkt som de här 

personerna blev gängmedlemmar eller eventuellt slutade vara gängmedlem-

mar. Det kan givetvis påverka resultatet huruvida de begår brott med andra 

gängmedlemmar eller inte.     

 

Tidigare forskning har visat att medbrottslingsskap är en företeelse som är 

föränderlig och att relationerna är instabila (Sarnecki 2001, s 50; BRÅ 

2005a, s 109). Emellertid har populationerna bestått av ungdomar respektive 

personer dömda för grova narkotikabrott. Samtidigt har resultaten för under-

sökningspopulationen i den här studien visat att det är relativt ovanligt att de 
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blir misstänkta för brott tillsammans med samma personer före och efter 

fängelsetiden. En möjlig tolkning är att gängmedlemmars medbrottslingss-

kap inte skiljer sig nämnvärt i förhållande till andra studerade grupper. Det 

vill säga att även gängmedlemmars brottslighet tillsammans med andra är 

föränderlig. Därför får vi resultatet som visar att de blir misstänkta för brott 

tillsammans med gängmedlemmar ur samma gäng, med andra gängmed-

lemmar och med personer som inte är kända som gängmedlemmar för den 

här studien.  

Nätverksanalys 

I ovanstående resultat av medbrottslingsskap för gängmedlemmar har direkta 

länkar studerats. Sett ur ett nätverksanalytiskt perspektiv är det intressant att 

även studera medbrottslingsskap i flera steg. Det ger oss svar på frågor om 

hur strukturen ser ut i nätverken för personer som har klassificerats som 

gängmedlemmar. Är medlemmarna direkt länkade till varandra eller är det 

mer vanligt att de är indirekt länkade till varandra? En annan fråga är hur 

strukturen i nätverken förändras efter en verkställighetsperiod på fängelse. 

För att besvara frågorna kan jämförelser göras mellan de direkta och indirek-

ta länkarna sett till tiden före respektive efter fängelsetiden.  

 

I nätverksanalysen är det de 110 gängmedlemmarna som skrevs ut från an-

stalt under studiens undersökningsperiod som har varit föremål för vidare 

granskning. Valet att fokusera på dem handlar om att det utifrån det här ma-

terialet är möjligt att studera medbrottslingsskap för dem i fyra steg, det vill 

säga hur de är länkade till andra personer i fyra steg. För dem är det också 

möjligt att studera tiden före respektive efter fängelsetiden. Ett urval har 

emellertid gjorts bland de 110 gängmedlemmarna. Eftersom den här analy-

sen sker på gruppnivå har medlemmar valts ut som ingår i gäng där minst 

fem medlemmar finns representerade bland de 110. Valet av just fem med-

lemmar har bestämts utifrån att det inte kändes fruktbart att studera gäng där 

enbart en eller två medlemmar var representerade. Valet är godtyckligt och 

om fem är en rimlig gräns kan givetvis diskuteras. Det urvalet innebar att sju 

gäng av nitton möjliga blev föremål för vidare analys.69 I tabellen nedan ges 

mer information om dem.  

 

 

 

                                                      
69

 I följande analys har det inte tagits hänsyn till huruvida gängmedlemmarna har varit intagna på 

samma fängelse. Genom tidigare resultat vet vi att det är sällsynt att gängmedlemmar blir misstänk-

ta för brott tillsammans efter en gemensam verkställighet på fängelse. I den här analysen kommer 

istället de aktuella gängmedlemmarnas brott tillsammans med andra gängmedlemmar och andra 

personer att undersökas. Analysen är inriktad på förändringar före och efter fängelsetiden.  
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Tabell 8: Gäng och antal gängmedlemmar i ursprungspopulationen som är aktuella för 

nätverksanalys gällande medbrottslingsskap före (19950101-20020331) och efter 

(20020401-20040701) fängelsevistelsen. 

Gäng  Antal före Antal efter 

MC-gäng 1 7 4 

Fängelsegäng 1 22 14 

Hemortsgäng 1 5 6 

Hemortsgäng 2 10 6 

MC-gäng 2 8 4 

Fängelsegäng 2 7 4 

Högerextremister 1 20 10 

Totalt 79 48 

 

I tabellen ovan presenteras vilka slags gäng som är aktuella för nätverksana-

lysen och antalet personer i respektive gäng som har analyserats före och 

efter fängelsetiden. Av totalt 81 möjliga medlemmar är det 79 som har regi-

strerad brottslighet tillsammans med andra personer före fängelsetiden och 

48 efter fängelsetiden. Antalet brottsmisstankar för respektive gäng och pe-

riod redovisas i bilagan i tabell B6. I resultaten av nätverksanalysen kommer 

brottsmisstankar att fokuseras. Det innebär att frågan om hur ofta en gäng-

medlem exempelvis begår brott med en annan gängmedlem studeras. Ett 

annat alternativ är att se till antalet individer. Men det ger endast svar på 

frågan hur många personer som ingår i ett nätverk, inte hur frekvent de blir 

misstänkta för brott tillsammans. Antalet individer som ingår i olika nätverk 

kommer emellertid att presenteras i tabellform i bilagan. 

   

Nätverksanalysen utgår från medlemmarna i de olika gängen. I nästa steg 

studeras deras medbrottslingar och i steget efter det medbrottslingarnas 

medbrottslingar. Det förfaringssättet sker i fyra steg.  

 

Resultaten av nätverksanalysen kommer delvis att presenteras i grafer. Att 

grafiskt illustrera samtliga utvalda gängs nätverk är utrymmeskrävande. För 

tolkning av resultaten är det inte heller nödvändigt, eftersom det är mer 

överskådigt i tabellform. Däremot fyller det en pedagogisk funktion att kun-

na se strukturer i nätverk med blotta ögat. Därför har jag valt att presentera 

ett gäng, nämligen MC-gäng 2, för att illustrera hur nätverken grafiskt kan se 

ut. MC-gäng 2 har i det här sammanhanget ett medelstort antal medlemmar 

som har varit intagna på anstalt. Före anstaltsvistelsen finns registrerade 

uppgifter om medbrottslingsskap för åtta medlemmar och efter anstaltsvis-

telsen för fyra av dem. Inledningsvis visas hela nätverket för MC 2 för hela 

undersökningsperioden. 
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Figur 5: MC 2:s  nätverk avseende misstänkta brott och medmisstänkta i fyra steg. Avser 

tiden 19950101-20040701. n=3460 

I grafen ovan ser vi ett sammanhållet nätverk. Det innebär att alla personer 

som ingår i nätverket är länkade till varandra. Det vill säga genom direkta 

eller indirekta länkar nås alla personer i nätverket. För att mer överskådligt 

kunna tolka resultaten av nätverksanalysen har vissa resultat sammanställts i 

tabellform. Nedan presenteras vilka de aktuella gängmedlemmarna har blivit 

misstänkta för brott tillsammans med, uppdelat på gängmedlemmar ur sam-

ma gäng, annat gäng eller med person som inte är känd som gängmedlem för 

den här studien. I tabellen är således alla aktuella gäng representerade.  
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Tabell 9: Brottsmistankar för gängmedlemmar uppdelat på olika steg och efter vilka de 

blir misstänkta för brott tillsammans med. Avser tiden 19950101-20040701. Andel i 

procent.  

 Brottsmisstankar i procent 

Gäng  Steg Samma gäng Annat gäng Annan person 

 
 
MC-gäng 1 
n=7 

1 21,6 5,6 72,8 

2 12,0 2,2 85,8 

3 1,2 1,9 96,9 

4 0,6 3,9 95,5 

 
 
Fängelsegäng 1 
n=22 

1 9,3 6,7 84,0 

2 18,3 4,4 77,3 

3 1,4 7,1 91,5 

4 0,7 5,4 93,9 

 
 
Hemortsgäng 1 
n=6 

1 10,7 0,9 88,4 

2 14,4 1,9 83,7 

3 2,0 3,9 94,1 

4 0,2 3,7 96,1 

 
 
Hemortsgäng 2 
n=10 

1 31,7 2,6 65,7 

2 28,5 3,0 68,5 

3 6,1 2,7 91,2 

4 0,8 3,0 96,2 

 
 
MC-gäng 2 
n=8 

1 32,4 5,0 62,6 

2 29,4 5,0 65,6 

3 4,6 7,1 88,3 

4 1,2 7,2 91,6 

 
 
Fängelsegäng 2 
n=7 

1 10,3 1,4 88,3 

2 13,9 2,7 83,4 

3 4,4 3,5 92,1 

4 1,1 3,5 95,4 

 
 
Högerextremister 1 
n=20 

1 8,3 2,4 89,3 

2 18,4 1,3 80,3 

3 2,5 2,9 94,6 

4 1,4 2,6 96,0 

 

I tabellen ovan ser vi att medlemmarna i de olika gängen i huvudsak blir 

misstänkta för brott tillsammans med personer som inte är kända som gäng-

medlemmar. Det går också att utläsa hur brottsmisstankarna är fördelade i de 

olika stegen. I det första steget redovisas fördelningen av brottsmisstankar 

för gängmedlemmarna och deras medmisstänkta. I det andra steget redovisas 

fördelningen av brottsmisstankar för gängmedlemmarnas medmisstänkta och 

deras medmisstänkta. Det förfaringssättet upprepas sedan i två steg till. Ett 

intressant resultat är att för fyra gäng är andelen brottsmisstankar högre i 

andra steget jämfört med det första när det gäller brott tillsammans med per-

soner ur samma gäng. Det innebär att de här gängmedlemmarnas medbrotts-

lingar i större utsträckning blir misstänkta för brott med gängmedlemmar i 

samma gäng än vad gängmedlemmarna i ursprungspopulationen blir. Resul-

tatet visar också att gängmedlemmarna är indirekt länkade till andra gäng-

medlemmar i samma gäng. Det vill säga genom vissa gängmedlemmar har 

de indirekt tillgång till fler gängmedlemmar, vilka kan ses som presumtiva 
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medbrottslingar. Det kan också konstateras att andelen brottsmisstankar med 

gängmedlemmar i samma gäng avtar betydligt i det tredje och fjärde steget. 

Det resultatet visar att gängmedlemmar har indirekta relationer till andra 

gängmedlemmar i flera steg, men att andelen brottsmisstankar avtar betyd-

ligt redan då de medmisstänkta gängmedlemmarnas medmisstänkta studeras. 

Resultatet visar att det är fruktbart att genom nätverksanalys studera relatio-

ner i flera steg, för att få ökad kunskap om hur relationer i form av medb-

rottslingsskap kan se ut för dem som är klassificerade att tillhöra ett gäng. I 

bilagan i tabell B7 redovisas ovanstående tabell med antalet brottsmisstankar 

och i tabell B8 redovisas antalet individer.  

 

Ovan har strukturer i nätverken studerats för hela undersökningsperioden. Vi 

ska nu övergå till att se om strukturerna förändras efter gängmedlemmarnas 

fängelsevistelser. Till att börja med presenteras fyra grafer för MC-gäng 2 

som gäller tiden före anstaltsvistelsen för de åtta gängmedlemmarna. I den 

första grafen redovisas brottsmisstankarna för gängmedlemmarna och deras 

medmisstänkta. I nästa graf har brottsmisstankarna för de medmisstänkta till 

gängmedlemmarnas medmisstänkta lagts till. Tillvägagångssättet upprepas 

sedan i ytterligare två steg.  

 

 

Figur 6: MC-gäng 2:s  nätverk avseende misstänkta brott och medmisstänkta personer i 

ett steg. Avser tiden 19950101-20020331. n=65 
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Figur 7: MC-gäng 2:s  nätverk avseende misstänkta brott och medmisstänkta personer i 

två steg. Avser tiden 19950101-20020331. n= 280 

 

 

Figur 8: MC-gäng 2:s  nätverk avseende misstänkta brott och medmisstänkta personer i 

tre steg. Avser tiden 19950101-20020331. n=1037  

 

 

Figur 9: MC-gäng 2:s  nätverk avseende misstänkta brott och medmisstänkta personer i 

fyra steg. Avser tiden 19950101-20020331. n=3342  

 

I graferna ovan ser vi hur strukturen i nätverken förändras vartefter mer in-

formation läggs till. Desto fler individer som ingår, ju mer sammanhållet blir 

nätverket. I den sista grafen är nästan samtliga individer länkade till var-

andra. Det resultatet är intressant med tanke på tillgången till eventuella 
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medbrottslingar. Samtidigt som frågan kan ställas vilken möjlighet man har 

att komma i kontakt med personer som befinner sig flera steg bort. Resulta-

ten med sammanhållna nätverk kan delvis ses som ett resultat av att det är ett 

stort antal personer som ingår i urvalet. Sarnecki (2001) fick ett liknande 

resultat, med sammanhållna nätverk, när ungdomsbrottsligheten i Stockholm 

studerades.  

 

För att mer ingående kunna studera huruvida gängmedlemmarna blir miss-

tänkta för brott med medlemmar ur samma gäng före anstaltstiden, samman-

ställdes det resultatet i tabellform. I tabellen nedan är samtliga sju gäng re-

presenterade och redovisningen är även här uppdelad på fyra steg.   

Tabell 10: Gängmedlemmars brottsmisstankar med gängmedlemmar ur samma gäng 

före anstaltsvistelsen. Avser tiden 19950101-20020331. Andel i procent.  

Gäng  Steg Andelen brottsmisstankar 
före anstaltsvistelsen 

 
 
MC-gäng 1 
n=7 

1 23,5 

2 11,6 

3 0,7 

4 0,3 

 
 
Fängelsegäng 1 
n=22 

1 10,2 

2 19,2 

3 1,0 

4 0,6 

 
 
Hemortsgäng 1 
n=5 

1 14,8 

2 16,2 

3 5,2 

4 0,8 

 
 
Hemortsgäng 2 
n=10 

1 31,1 

2 31,4 

3 7,3 

4 1,1 

 
 
MC-gäng 2 
n=8 

1 27,5 

2 31,0 

3 7,4 

4 2,2 

 
 
Fängelsegäng 2 
n=7 

1 5,8 

2 13,4 

3 4,2 

4 2,0 

 
 
Högerextremister 1 
n=20 

1 10,6 

2 20,3 

3 3,3 

4 2,2 

 

I tabellen ovan kan olika resultat utläsas. För det första kan vi se att det är 

skillnader mellan de olika gängen när det gäller andelar brottsmisstankar 

mellan gängmedlemmar. Det gäng som benämns Hemortsgäng 2 uppvisar de 
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högsta andelarna brottsmisstankar. Det innebär att medlemmarna i det gäng-

et blev misstänkta för brott med en annan gängmedlem ur samma gäng i en 

tredjedel av fallen, innan den aktuella fängelsevistelsen. Det kan också kon-

stateras att det gänget också har störst andel brottsmisstankar i det andra 

steget. Det innebär att Hemortsgäng 2:s gängmedlemmars medmisstänkta 

också blev misstänkta för brott med en annan gängmedlem ur samma gäng i 

en tredjedel av fallen under den aktuella tidsperioden. För det andra kan vi se 

att det finns skillnader mellan gängen när det gäller fördelningen av andelen 

brottsmisstankar mellan de olika stegen. För fem gäng ökar andelen brotts-

misstankar i det andra steget i förhållande till det första. För ett gäng minskar 

det och för ett gäng är det i stort sett oförändrat mellan de här stegen. Resul-

tatet visar således att gängmedlemmarnas medmisstänkta i större utsträck-

ning blir misstänkta för brott med en gängmedlem än vad majoriteten av de 

utvalda gängmedlemmarna blir. I bilagan i tabell B8, B9 och B10 finns 

samma tabell, men där redovisas istället antalet brottsmisstankar, antalet 

individer respektive andelen individer. 

 

Nästa fråga är hur strukturen i nätverken ser ut efter fängelsevistelsen. Åter-

igen presenteras resultat gällande MC-gäng 2 och på samma sätt som ovan 

där tiden före fängelsevistelsen var aktuell. I de två första nätverken har in-

dividerna fått en markör enligt följande: 

 

 

  

Det går således att urskilja om en person tillhör MC-gäng 2 och har varit 

intagen på fängelse under den aktuella perioden eller inte. Det går också att 

se om en person tillhör ett annat gäng. Om en individ inte har någon känd 

gängtillhörighet har det markerats utifrån om det är en kvinna eller man. 

Samtliga gängmedlemmar i graferna är män.  

 

 

 

Figur 10: MC-gäng 2:s  nätverk avseende misstänkta brott och medmisstänkta personer i 

ett steg. Avser tiden 20020401-20040701. n=20 
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Figur 11: MC-gäng 2:s  nätverk avseende misstänkta brott och medmisstänkta personer i 

två steg. Avser tiden 20020401-20040701. n=43  

 

 

Figur 12: MC-gäng 2:s  nätverk avseende misstänkta brott och medmisstänkta personer i 

tre steg. Avser tiden 20020401-20040701. n=95 

 

 

Figur 13: MC-gäng 2:s  nätverk avseende misstänkta brott och medmisstänkta personer i 

fyra steg. Avser tiden 20020401-20040701. n=189 
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Nätverken ovan, som visar tiden efter fängelsevistelsen, är till antalet indivi-

der och brottsmisstankar färre än nätverken för tiden före fängelsevistelsen. 

Det resultatet påverkas direkt av att tidsperioderna är olika långa. Jämförel-

ser kan emellertid göras mellan de olika nätverken om vi ser till andelen 

medmisstänkta. I vissa av de här graferna är det också möjligt att studera en 

del fenomen visuellt. I nätverket i figur 10 ser vi de fyra gängmedlemmarna 

och deras medmisstänkta. De är misstänkta för brott tillsammans med gäng-

medlemmar ur samma gäng samt tillsammans med kvinnor och män som 

inte är kända som gängmedlemmar. I figur 11 har informationen utökats med 

gängmedlemmarnas medmisstänktas medmisstänkta. Här ser vi att aktörer, 

som gängmedlemmar från andra gäng, också har tillkommit. I de två sista 

figurerna ser vi, till skillnad från nätverken före anstaltsvistelsen, att nätver-

ken inte är sammanhållande utan att de hela tiden är uppdelade på fyra delar. 

Det betyder att de fyra gängmedlemmarna i MC-gäng 2 som vi har utgått 

från i de här nätverken inte är länkade till varandra, varken direkt eller indi-

rekt, efter fängelsevistelsen.  

 

För att kunna studera resultaten av ovanstående nätverksanalys mer ingåen-

de, presenteras även här en tabell. I den resovisas andelen brottsmisstankar 

mellan gängmedlemmar i samma  gäng uppdelat på fyra steg.  

 

Resultaten i tabellen nedan visar att det finns skillnader mellan gängen när 

det gäller huruvida de blir misstänkta för brott tillsammans med en medlem 

ur samma gäng. Här är det MC-gäng 2 som uppvisar de högsta frekvenserna. 

Det går också att utläsa att andelen brottsmisstankar med gängmedlemmar i 

samma gäng ökar i det andra steget för samtliga gäng utom för ett. Högerex-

tremisterna 1 visar ett lite udda resultat. De är inte misstänkta för några brott 

tillsammans med andra högerextremister efter fängelsetiden. Däremot är 

deras medmisstänkta misstänkta för brott tillsammans med högerextremister 

i en tredjedel av fallen. Det kan dock tänkas att vissa av dem som är direkt 

länkade till Högerextremister 1 i ursprungspopulationen egentligen ”är” hö-

gerextremister, men inte är kända för att vara det i den här studien. I bilagan 

i tabell B11, B12 och B13 redovisas samma tabell men med antalet brotts-

misstankar, antalet individer respektive andelen individer. 
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Tabell 11: Gängmedlemmars brottsmisstankar med gängmedlemmar ur samma gäng 

efter anstaltsvistelsen. Avser tiden 20020401-20040701. Andel i procent.  

Gäng  Steg Andelen brottsmisstankar 
efter anstaltsvistelsen 

 
 
MC-gäng 1 
n=4 

1 14,8 

2 18,4 

3 0,5 

4 0 

 
 
Fängelsegäng 1 
n=14 

1 3,4 

2 40,5 

3 0 

4 0 

 
 
Hemortsgäng 1 
n=6 

1 3,5 

2 13,7 

3 2,0 

4 0 

 
 
Hemortsgäng 2 
n=6 

1 37,8 

2 24,4 

3 5,9 

4 0 

 
 
MC-gäng 2 
n=4 

1 50,0 

2 53,9 

3 0,5 

4 0 

 
 
Fängelsegäng 2 
n=4 

1 20,9 

2 38,9 

3 12,5 

4 2,5 

 
 
Högerextremister 1 
n=10 

1 0 

2 33,1 

3 0 

4 0 

 

För att enklare kunna göra jämförelser mellan tiden före och efter fängelseti-

den när det gäller brottsmisstankar för gängmedlemmar med andra gängmed-

lemmar, har resultaten även sammanställts i en gemensam tabell som presen-

teras nedan.  

 

Hur har strukturen förändrats i nätverken efter fängelsetiden? Vi kan konsta-

tera i tabellen nedan att för fyra gäng har andelen brottsmisstankar tillsam-

mans med andra gängmedlemmar minskat efter fängelsetiden. För tre gäng 

har de däremot ökat. För fem gäng har andelen brottsmisstankar i det andra 

steget ökat efter fängelsetiden, medan de har minskat för två gäng. Det kan 

således konstateras att strukturerna ser olika ut för olika gäng. Det gäller dels 

de direkta och indirekta relationerna i form av medbrottslingsskap, dels ni-

våerna av hur ofta de blir misstänkta för brott med en annan gängmedlem.   
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Tabell 12: Gängmedlemmars brottsmisstankar med gängmedlemmar ur samma gäng 

före och efter anstaltsvistelsen. Avser tiden 19950101-20020331 respektive 20020401-

20040701. Andel i procent.  

 Brottsmisstankar i procent 

Gäng  Steg Före Efter 

 
 
MC gäng 1 
n=7/4 

1 23,5 14,8 

2 11,6 18,4 

3 0,7 0,5 

4 0,3 0 

 
 
Fängelsegäng 1 
n=22/14 

1 10,2 3,4 

2 19,2 40,5 

3 1,0 0 

4 0,6 0 

 
 
Hemortsgäng 1 
n=5/6 

1 14,8 3,5 

2 16,2 13,7 

3 5,2 2,0 

4 0,8 0 

 
 
Hemortsgäng 2 
n=10/6 

1 31,1 37,8 

2 31,4 24,4 

3 7,3 5,9 

4 1,1 0 

 
 
MC-gäng 2 
n=8/4 

1 27,5 50,0 

2 31,0 53,9 

3 7,4 0,5 

4 2,2 0 

 
 
Fängelsegäng 2 
n=7/4 

1 5,8 20,9 

2 13,4 38,9 

3 4,2 12,5 

4 2,0 2,5 

 
 
Högerextremister 1 
n=20/10 

1 10,6 0 

2 20,3 33,1 

3 3,3 0 

4 2,2 0 

 

Efter att ha studerat huruvida gängmedlemmar begår brott tillsammans med 

andra personer kan följande konstateras. För det första finns det inget resul-

tat som tyder på att de studerade gängen har uppstått på fängelserna under 

studiens valda tidsperiod. I samtliga gäng som studerats förekommer det att 

gängmedlemmar blir misstänkta för brott tillsammans med andra gängmed-

lemmar före den aktuella fängelsetiden. För det andra har det inte skett några 

uppseendeväckande förändringar när det gäller medbrottslingsskap för 

gängmedlemmarna efter fängelsevistelsen jämfört med tiden före. Den här 

studien har också visat att det är relevant att studera medbrottslingsskap i 

flera steg, då det visat sig att gängmedlemmarna i många fall är indirekt län-

kade till andra gängmedlemmar. För det tredje kan det konstateras att Krimi-

nalvården i flera fall har lyckats identifiera personer som begår brott till-

sammans. Huruvida de ska betraktas som gäng återkommer jag till i det föl-

jande avsnittet.  
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5.3 Sammanfattning och analys av resultaten i 

registerstudien  

Hur ska resultaten från registerstudien tolkas? Vilka bakomliggande faktorer 

och mekanismer finns som kan öka kunskapen om studiens resultat? Inrikt-

ningen blir här att tolka varför så få personer blir misstänkta för brott till-

sammans efter en gemensam avslutad verkställighetsperiod på fängelse. 

Eftersom det är fängelset som plats för att etablera kontakter, som studeras, 

är en utgångspunkt att diskutera strukturella faktorer som har med själva 

fängelset att göra. Då det handlar om olika personer med olika förutsättning-

ar som ska knyta de här kontakterna är det även relevant med en diskussion 

om individuella faktorer.    

 

Fängelset som institution är speciell utifrån olika aspekter. En aspekt är dess 

funktion. För de intagna är tanken bland annat att fängelset ska fylla en re-

habiliterande funktion. Verksamheten ska vara inriktad på åtgärder som syf-

tar till att påverka den dömde att inte återfalla i brott. Samtidigt vet vi att 

fängelsedömda ofta återfaller i brott (Kyvsgaard 1989, s 100; Andersson 

1991, s 72; KVS 2005, s 55 ff; BRÅ 2007a). I den här studien är det 73 pro-

cent av underökningspopulationen som är misstänkta för brott inom loppet 

av två och ett halvt år efter fängelsetiden. En tänkbar förklaring till det kan 

vara att fångarna prisoniseras under fängelsetiden (Bondeson 1974, s 525; 

Alnaes 2006, s 129). Det innebär att de influeras av negativa påverkanspro-

cesser som innebär att deras kriminella identitet och anknytning till en kri-

minell subkultur förstärks under fängelsetiden. Deras interaktion med andra 

fångar har en negativ effekt på en eventuell rehabilitering. Det innebär också 

att positiva påverkansprocesser, som kontakter med familj och vänner som 

inte är kriminella, försvagas. Det kan vara en anledning till de höga nivåerna 

av återfall bland fängelsedömda. De här strukturella förhållandena som in-

nebär en prisonisering, borde ju vara främjande för att etablera nya kontakter 

inför kommande brottslighet. Emellertid är det andra faktorer som också kan 

tänkas påverka och som kan ge oss en ökad kunskap om varför det är så få 

som blir misstänkta för brott tillsammans efter en avslutad gemensam fäng-

elsevistelse. 

 

Förutom själva sanktionen, att vara inlåst, styrs fängelsetiden av olika regler. 

De här reglerna kan antingen vara formella och handlar då om Kriminalvår-

dens regelverk. Eller så är de informella och då är det fångarnas egen upp-

sättning av regler som avses (Lindberg 2005a, s 38; Alnaes 2006, s 129). De 

sistnämnda innebär regler för hur en fånge ska bete sig mot personal och mot 

varandra. Fångarna ska undvika interaktioner med personal i så stor ut-

sträckning som möjligt. Gentemot andra fångar ska de vara lojala. Däremot 

ska de ta avstånd ifrån fångar som exempelvis har ”tjallat” eller är dömda för 

brott som inte accepteras. Det är viktigt att sköta sig själv, inte tala, inte lita 
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på någon och att inte visa sig svag. I fångsamhället förekommer också hie-

rarkier bland fångarna (Bondeson 1974, s 166; Nilsson 2003; Lindberg 

2005a, s 115; Alnaes 2006, s 129). Tidigare erfarenheter av fängelsestraff, 

typer av brott, avtjänad tid, droghandel, fångens beteende under fängelseti-

den och acceptansen bland andra fångar är faktorer som påverkar var de 

hamnar i den hierarkiska ordningen. Acceptansen av andra fångar har att 

göra med om personen i fråga känner någon på anstalten sedan tidigare 

och/eller har ett stort brottsligt nätverk. De informella reglerna och fångens 

status på anstalten kan tänkas påverka huruvida en person har möjlighet att 

skapa kontakter med andra fångar. Det innebär i sådana fall att det bara är 

vissa fångar som har den möjligheten. Det kan också tänkas att de som har 

möjligheten att etablera kontakter är försiktiga med det, eftersom det senare 

kan visa sig att personen de inlett en relation med exempelvis inte har följt 

de informella reglerna och då vill de inte riskera att bli förknippade med 

honom eller henne. De här faktorerna kan bidra med kunskap om varför 

fångar har olika förutsättningarna att skapa kontakter på anstalt.  

 

De kulturer som finns på anstalter, som ofta benämns som subkulturer, kan 

se olika ut beroende på vilken typ av anstalt det är (Alnaes 2006, s 126). Det 

kan också tänkas att olika slags avdelningar och sammansättningen av per-

sonerna som är intagna där, gör att kulturerna är olika. Den här studien visa-

de att de som blev misstänkta för brott tillsammans efter en avslutad gemen-

sam fängelsevistelse vanligtvis skrevs ut från en sluten anstalt. På sådana 

anstalter är fångarna vanligtvis mer belastade, vilket kan tänkas påverka 

huruvida de är intresserade av kontakter för kommande medbrottslingsskap. 

Det har dock visat sig att det finns tendenser till prisonisering på slutna an-

stalter men däremot inte på öppna anstalter, trots att vissa fångar först har 

varit intagna på den slutna anstalten och sedan på den öppna (ibid. s 130). 

Det resultatet tyder på att strukturella faktorer kopplade till anstaltstyp bör 

beaktas för att kunna tolka den här studiens resultat.  

 

De formella reglerna, som nämndes tidigare, innebär att fångens verkställig-

hetsperiod regleras av Kriminalvårdens regelverk. Det innebär att det finns 

regler för när fången ska skrivas ut från anstalt. Om en fånge exempelvis 

missköter sig under fängelsetiden kan utskrivningen dock senareläggas, vil-

ket innebär att fången på ett sätt kan påverka tidpunkten för utskrivning. 

Men i stort sett kan det sägas att det är formella regler som styr tidpunkten 

för utskrivning. Den här studien visade att fångarna som blev misstänkta för 

brott tillsammans efter utskrivning i genomsnitt skrevs ut med 20 dagar 

emellan. Det resultatet tyder på att tidpunkten för utskrivning kan vara bety-

delsefull för att kontakter ska upprätthållas och därmed för att medbrotts-

lingsskap ska ske efter den gemensamma anstaltstiden. Däremot visar resul-

tatet att brotten inte alltid sker i direkt anslutning till utskrivningen. I genom-

snitt tog det 260 dagar innan de här brottsparen blev misstänkta för brott 
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efter utskrivning, jämfört med hela undersökningspopulationen där motsva-

rande resultat är 71 dagar. Med andra ord innebär det att faktorer som påver-

kas av de formella reglerna på fängelserna, som tidpunkt för utskrivning, kan 

ha betydelse för senare medbrottslingsskap.  

 

Det kan också tänkas att olika faktorer som är förknippade med de intagna 

på fängelser, det vill säga individuella faktorer, kan påverka hur kontakter 

etableras och huruvida medbrottslingsskap senare sker. Som nämnts ovan är 

brottet som fången är dömd för betydelsefullt när det gäller status på fängel-

ser. Vissa typer av brott accepteras över huvud taget inte. På fängelser blir 

personerna ett med sina handlingar (Alnaes 2006, s 129). Enligt den här stu-

diens resultat vet vi också att vissa brott, narkotikabrott och rån, är överre-

presenterade bland de brott som de 36 brottsparen blev misstänkta för efter 

fängelsetiden, i jämförelse med fördelningen för hela underökningspopula-

tionen. Det kan tänkas att vissa fångar är ute efter att utvidga sitt nätverk 

med personer som besitter en viss typ av kunskap. Om de träffar rätt person 

kan det tänkas att det kan leda till medbrottslingsskap efter fängelsetiden. 

Som nämnts tidigare är det emellertid få antal brott det handlar om, vilket 

gör att slutsatser bör dras med försiktighet.   

 

Under fängelsetiden har fången kontakt med andra personer som skulle kun-

na betraktas som presumtiva medbrottslingar. Kontakter med andra kriminel-

la ökar både frekvensen av återfall och av brott på individnivå (Sarnecki 

2001, s 50; Nilsson 2002, s 142). Den här studien visar att de som begår 

brott tillsammans efter en gemensam fängelsetid, i genomsnitt har fler med-

misstänkta jämfört med hela undersökningspopulationen. Det gäller både för 

tiden före och efter fängelsestraffet. Med andra ord så är det de personer som 

i genomsnitt har ett större nätverk av medbrottslingar, som tycks vara intres-

serade av att utvidga nätverket av medbrottslingar under fängelsetiden.  

 

Tillit har framhållits som en viktig faktor bland kriminella och för att med-

brottslingsskap ska ske (Åkerström 1983, s 143; Tremblay 1993, 25). Om en 

person har ett stort nätverk av medbrottslingar, kan det vara ett tecken på att 

andra kan lita på personen i fråga (Weerman 2003, s 407). Ett stort nätverk 

kan också innebära att det är större chans att fången känner någon på anstal-

ten som kan garantera att hon eller han är en person att lita på (Nilsson 2003, 

s 47). Det medför att personen i fråga lättare accepteras bland andra fångar 

och därmed har bättre förutsättningar för att skapa nya kontakter. Fängelset 

har också nämnts som en plats där kontinuerliga interaktioner gör det möjligt 

att studera tillit hos personer (von Lampe & Johansen 2003, s 3). Med andra 

ord kan det tänkas att personers pålitlighet kan kontrolleras på olika sätt un-

der en fängelsetid. Det kan ske genom fångens tidigare kontakter och då i 

form av nätverk av medbrottslingar och genom hur fången uppträder under 

fängelsetiden.  
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Individuella faktorer som ålder och kön har studerats för att se om de har 

betydelse för medbrottslingsskap efter den gemensamma fängelsetiden. Ti-

digare har det visat sig att medbrottslingsskap vanligtvis avtar med stigande 

ålder (Reiss & Farrington 1991, s 384). Resultatet i den här studien visade 

emellertid att köns- och ålderfördelningen för de som blev misstänkta för 

brott tillsammans efter den gemensamma fängelsevistelsen, överensstämde 

med fördelningen för hela undersökningspopulationen. Tidigare forskning 

har byggt på longitudinella studier vilket kan förklara diskrepansen mellan 

den här studien och tidigare resultat. Samtidigt kan det konstateras att det 

inte är tillräckligt att enbart studera dessa variabler för att få ökad kunskap 

om medbrottslingsskap efter fängelsetiden. För att bättre förstå det resultatet 

kan det tänkas att andra faktorer behöver vägas in som exempelvis personens 

kriminella karriärer.   

 

Utifrån ovanstående analys av både strukturella och individuella faktorer kan 

det konstateras att för att medbrottslingsskap ska ske efter en avslutad 

gemensam verkställighet på fängelse, så är det många faktorer som ska sam-

verka. För det första styrs fängelsetiden av en rad olika regler, både formella 

och informella, vilket gör att det bara är vissa personer som har de rätta för-

utsättningarna för att kunna skapa kontakter. För det andra ska fången vistas 

på en anstalt där det generellt finns ett intresse att skapa kontakter inför 

framtida brottslighet. För det tredje ska fångar skrivas ut från anstalt ungefär 

samtidigt för att gemensam brottslighet ska ske. För det fjärde ska fången ha 

kunskaper i sådana brott som kan vara intressanta för andra, för att hon eller 

han ska vara betydelsefull som en presumtiv medbrottsling. För det femte 

ska fången själv vara intresserad av att begå brott tillsammans med andra 

och att utöka nätverket av medbrottslingar. För det sjätte ska fången uppfat-

tas som en person man kan lita på utifrån information av andra personer eller 

utifrån andras iakttagelser. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är 

många olika faktorer som spelar roll, dels för förutsättningarna att skapa 

kontakter, dels för möjligheterna att skapa kontakter under fängelsetiden. 

Det kan med andra ord öka kunskapen om varför det är så få som blir miss-

tänkta för brott tillsammans efter den gemensamma avslutade fängelsevistel-

sen.  

 

I ovanstående analys har framför allt fängelsetiden fokuserats. I resultaten är 

det emellertid tiden efter anstaltsvistelsen som är i centrum. Medbrotts-

lingsskap efter den gemensamma fängelsevistelsen ska här spegla en kontakt 

som har skapats under fängelsetiden. Det gör att vi genom registerstudien 

inte vet någonting om förutsättningarna och möjligheterna för att medbrotts-

lingsskap sedan ska ske. Kontakter kan ju ha skapats under fängelsetiden och 

intentionen är att de ska begå brott tillsammans. Men vilka är förutsättning-

arna för att det sedan sker i realiteten? I intervjustudien är det tänkt att såda-

na frågor ska diskuteras. Registerstudien har också väckt andra frågor. Ana-
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lysen ovan bygger på registerstudiens resultat, den tidigare forskningen och 

studiens teoretiska utgångspunkter. I intervjustudien är det möjligt att exem-

pelvis ställa frågor om förutsättningar för att skapa kontakter, vilken betydel-

se kontakter har under och efter fängelsetiden samt anledningar till varför 

kontakter upprätthålls alternativt avslutas efter fängelsetiden. Med andra ord 

är det möjligt att få mer kunskap om förutsättningar och möjligheter att ska-

pa kontakter på anstalt och huruvida det påverkar senare brottslighet. Innan 

intervjustudien presenteras ska resultaten från registerstudien om gängmed-

lemmarna sammanfattas och analyseras. 

 

Hur ska resultaten för dem som är klassificerade som gängmedlemmar tol-

kas? Är det rimligt att betrakta vissa av grupperingarna som studerats, som 

gäng?  I analysen av ovanstående resultat kommer diskussioner att föras om 

medbrottslingsskap, fängelsegäng och definitioner. Platserna som fokuseras 

är på och utanför fängelset. 

 

I resultaten ovan har det framkommit att det är ovanligt att de som är klassi-

ficerade som gängmedlemmar och som har varit intagna på fängelse blir 

misstänkta för brott efter fängelsetiden tillsammans med en person som har 

varit intagen på samma fängelse. Samma resultat fås också då de som inte är 

klassificerade som gängmedlemmar studerats. Enligt den registrerade brotts-

ligheten tyder resultaten på att det inte sker rekrytering till gäng som anses 

etablerade utanför fängelset under fängelsetiden. Det tyder också på att det 

inte bildas nya grupperingar som begår brott tillsammans efter fängelsetiden.  

 

Den tidigare forskningen om fängelsegäng har diskuterat anledningar till att 

fängelsegäng bildas. Faktorer som maktutövning (Camp & Camp 1985 i 

Wood & Adler 2001, s 169; Fong 1990, s 37), skyddsaspekter (Fong & Bu-

entello 1991, s 66) och missnöje (Irwin 1980 i Gaes m.fl. 2002, s 360) har 

behandlats. Den typen av frågor kan givetvis inte besvaras utifrån den här 

registerstudien. Det som är möjligt att undersöka är den gemensamma brotts-

ligheten efter fängelsetiden, och utifrån resultaten se om nya relationer i 

form av medbrottslingsskap har skapats. Det här arbetet har emellertid visat 

att så är inte fallet. Samtidigt har Kriminalvården uppmärksammat fängelse-

gäng som ett problem. En fråga att ställa är hur problemet ska förstås. Kan 

det vara så att fängelsegäng är ett ordningsproblem för personalen? Eller är 

det ett säkerhetsproblem för fångarna respektive personalen? Det vi vet ge-

nom den här studien är i alla fall att eventuella grupperingar av fångar på 

anstalten inte behöver betyda att de senare blir misstänkta för brott tillsam-

mans enligt den registrerade brottsligheten.  

 

Huruvida strukturerna i nätverken förändrades, studerades för dem som är 

klassificerade som gängmedlemmar och har varit intagna på anstalt vid den 

här studiens undersökningsperiod. Resultatet visade att det finns skillnader 
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mellan de olika gängen både när det gäller strukturer i nätverken och fre-

kvensen av brottsmisstankar. För vissa gäng hade exempelvis andelen 

brottsmisstankar där gängmedlemmar är misstänkta för brott tillsammans, 

ökat efter fängelsetiden, medan de minskat för andra. Det kan ändå konstate-

ras att det inte har skett några dramatiska förändringar i gängmedlemmarnas 

nätverk före och efter fängelsetiden. Då strukturen i gängens nätverk stude-

rades framkom också att gängmedlemmarna i relativt stor utsträckning är 

indirekt länkade till andra gängmedlemmar. Det vill säga att gängmedlem-

marnas medmisstänkta i sin tur är misstänkta för brott med andra gängmed-

lemmar. Andelen brottsmisstankar med andra gängmedlemmar avtar sedan 

rejält i det tredje och fjärde steget. En upptäckt är med andra ord att det är 

relevant att studera både direkta och indirekta kontakter för att få bättre kun-

skap om brottslighetens gruppkaraktär. Kontakter med andra brottslingar och 

storlek på brottsligt nätverk påverkar tillgången till medbrottslingar, vilket i 

sin tur påverkar frekvensen av medbrottslingsskap (Weerman 2003, s 409). 

De indirekta kontakterna innebär att tillgången till presumtiva medbrotts-

lingar ökas. Om även de indirekta kontakterna tas med i analysen kan kun-

skapen i ämnet således breddas.  

 

Gängmedlemmarnas brottslighet på gruppnivå har också studerats. För åtta 

av de nio, till antalet största gängen i materialet, konstaterades att det var 

mest vanligt att gängmedlemmarna blev misstänkta för brott tillsammans 

med en person som inte är känd som gängmedlem. Det hände också att de 

blev misstänkta för brott med personer som är klassificerade att tillhöra 

andra gäng, vilket även har uppmärksammats i tidigare studier (Sarnecki 

2002). Resultatet visar för övrigt att det är ett mc-gäng vars medlemmar till 

största del blir misstänkta för brott med andra gängmedlemmar ur samma 

gäng. När det gäller andelen brottsmisstankar rör det sig om nästan 60 pro-

cent. För tre andra gäng är motsvarande siffra cirka 30 procent, medan reste-

rande ligger mellan 10 och 20 procent. Kan det utifrån dessa resultat tas 

ställning till om vissa gäng, som Kriminalvårdens tjänstemän har klassifice-

rat som gäng, ska definieras som gäng?  

 

Curry och Decker (1998, s 3 ff) kom fram till att vissa faktorer är vanligt 

förekommande vid definitionen av gäng. Dessa är symboler, vilka indikerar 

medlemskap, verbal och icke-verbal kommunikation, varaktiga i sin exi-

stens, ett eget territorium och att de begår brott. Utifrån tillgängliga resultat 

är det bara den sista faktorn, att de begår brott, som det går att uttala sig om. 

Om vi ser till EU:s definition av organiserad brottslighet, som också används 

inom Kriminalvården för att definiera fängelsegäng, blir det också svårt att 

utifrån registerstudien uttala sig i frågan. Det som är möjligt att säga är att i 

vissa fall tycks tjänstemän inom Kriminalvården ha identifierat grupper av 

individer som i relativ stor utsträckning blir misstänkta för brott med var-

andra. Men för flertalet av de grupper av individer, som de har identifierat 
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som gäng, gäller att de i större utsträckning blir misstänkta för brott med 

personer som inte är kända som gängmedlemmar, än med dem som är kända 

som gängmedlemmar för den här studien. Med andra ord kan det tänkas att 

vissa av de gäng som Kriminalvårdens tjänstemän har identifierat också 

skulle kunna definieras som gäng enligt Curry och Deckers definition, om de 

även uppfyller resterande kriterier.  

 

För att kunna uttala sig om huruvida ett antal personer tillhör ett gäng, ut-

ifrån en given definition, krävs det mycket kunskap och information. Det här 

arbetet har utgått från en klassificering av gängmedlemmar som tjänstemän 

inom Kriminalvården utfört. Studiens resultat kan ses som ett sätt att valide-

ra dessa uppgifter. Utifrån studiens resultat anser jag att det i vissa fall vore 

mer lämpligt att använda begreppet nätverk, när det gäller hur personer be-

går brott tillsammans med andra. Det gäller framför allt för de gäng där 

gängmedlemmar i liten utsträckning blev misstänkta för brott tillsammans 

med andra gängmedlemmar. Det vill säga där andelen brottsmisstankar var 

mellan 10 till 20 procent. Det är också ett förhållningssätt som har diskute-

rats av tidigare forskare (Sarnecki 2001, s 20).  
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6. EN INTERVJUSTUDIE OM 

KONTAKTER/RELATIONER PÅ 

FÄNGELSER  

I det här kapitlet kommer frågor som handlar om kontakter/relationer mellan 

fångar på anstalt att besvaras. Det handlar om hur kontakter/relationer skapas 

samt vilken betydelse de har under och efter fängelsetiden. Frågan om hur 

kontakter/relationer påverkas om man är med i ett gäng eller nätverk kom-

mer också att belysas.  

 

Det här kapitlet inleds med ett metodavsnitt som rör intervjuerna med intag-

na och frigivna fångar. Intervju som metod diskuteras övergripande och se-

dan beskrivs tillvägagångssätt. Därefter presenteras resultaten av intervju-

studien. Kapitlet avslutas med att resultaten sammanfattas och analyseras.  

6.1 Metod 

6.1.1 Intervju som metod 

Inom kvalitativ forskning är intervju sannolikt den mest använda metoden 

(Bryman 2001, s 299). Det är föga förvånande eftersom samtal mellan per-

soner är en grundläggande form av mänskligt samspel (Kvale 1997, s 13; 

Silverman 2003, s 140). En intervju kan ses som ett samtal som har en struk-

tur och ett syfte. Är man intresserad av vad människor har upplevt, tycker 

om och/eller tänker om olika fenomen eller händelser är intervju ett sätt att ta 

reda på det. Samtidigt bör man komma ihåg att ”Forskningsintervjun är inte 

ett samtal mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som definierar 

och kontrollerar situationen” (Kvale 1997, s 13). Det gör att man inte kan 

likställa en intervju med det vardagliga samtalet som sker överallt i samhäl-

let, utan man måste beakta den situation som en intervju medför.  

 

En intervju kan också beskrivas som en situation då kunskap produceras 

(Holstein & Gubrium 1995, s 30; Lander 2003, s 128; Karlsson & Pettersson 

2006, s 58). Hur forskare ser på den produktionen är olika och hänger sam-

man med vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Kvale beskriver det utifrån 
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metaforerna malmletaren och resenären (1997, s 11 f). Malmletaren söker 

objektiva fakta och hämtar kunskap som är lagrade hos den intervjuade och 

som väntar på att bli upptäckta av intervjuaren. Resenären däremot besöker 

många olika platser, samtalar samt påverkas av och påverkar dem hon möter. 

Kunskap produceras i mötet med andra människor, där både intervjuaren och 

intervjudeltagaren är en del i den produktionen. Det senare synsättet hänger 

samman med att ha en reflexiv ansats vid intervjuundersökningar (Thomson 

2002; Skrinjar 2005, s 99).70 Det innebär att forskaren förhåller sig till olika 

tankar i en process där kunskap inte är något som finns utan som skapas.  

 

I metodlitteraturen diskuteras ett förändrat synsätt på intervjuer (Fontana & 

Frey 2003). I redovisning av resultaten är det önskvärt att förhålla sig till den 

kontext som intervjuerna sker under och tänka på att resultaten är en förmed-

lad text. Fokus har också förskjutits från frågor om vad till frågor om hur. 

Det ligger också i linje med Gubrium och Holsteins (1997, s 195) ansats att 

ställa frågan varför i intervjuer. De menar att vi forskare ställer oss den frå-

gan hela tiden när det gäller olika fenomen, men vi ställer den sällan till in-

tervjudeltagarna. Förhållningssättet handlar om vilken vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt man har. Ett annat förhållningssätt är att det är forskarens roll 

att i tolkningen av resultaten ställa frågan varför och att hon därför inte frå-

gar intervjudeltagans detta. Mitt förhållningssätt till intervjuer innebär att jag 

ansluter mig till dem som menar att både intervjuaren och intervjudeltagaren 

är en del av kunskapsproduktionen. Samtidigt som jag har svårt att tänka mig 

att resultaten av en intervju skulle vara helt åtskilda om det är två olika in-

tervjuare som utifrån samma intervjuguide genomför en intervju med samma 

intervjudeltagare. Givetvis påverkas både intervjusituationen samt tolkning 

och analys av intervjuerna av personen som genomför den. Men jag har svårt 

att tänka mig att det inte skulle finnas gemensamma drag mellan de olika 

intervjuarnas resultat.  

 

Intervjustudien ska ge svar på frågor om hur kontakter/relationer skapas på 

fängelser, betydelsen av dessa, under och efter fängelsetiden, etcetera. Tan-

ken är bland annat att intervjustudien ska underlätta tolkningen av resultaten 

i registerstudien. Registerstudien kan ge en uppfattning om hur stor del av 

fångarna som blir misstänkta för brott efter en avslutad gemensam fängelse-

vistelse. Däremot kan inte den delen av arbetet ge kunskap om varför det är 

så. Det kan en intervjustudie. De olika ansatserna kompletterar således var-

andra. Under senare tid har begreppet kristallisering introducerats i samman-

hanget (Denzin & Lincoln 2003, s 8; Tiby 2006, s 52). Med det menas att det 

som berättas, skildras eller undersöks bryts genom den som gör det, det vill 

säga forskaren. Det man söker är inte en ”sanning” utan att se saker utifrån 

                                                      
70

 En reflexiv ansats innebär att man gör en ”eftertänksam studie, där ljuset eller kunskapen hela 

tiden återspeglas ur olika vinklar” (Thomson 2002, s 38).  



 130 

olika vinklar. Mitt förhållningssätt är att genom olika data och metoder för-

söka få en bredare kunskap om ämnet som studeras. Jag ser det som att olika 

slags data och metoder kan ge olika infallsvinklar och kan komplettera var-

andra snarare än förstärka varandra.  

 

I och med att jag är intresserad av frågor som bäst kan besvaras av personer 

som har erfarenhet av fängelsevistelser anser jag att intervju är det bästa 

valet av metod. Eftersom jag är ute efter en fördjupning i ämnet anser jag 

inte att en enkätstudie hade varit ett alternativ. Enkäter är att föredra om man 

vill ha svar av många, men inte om man vill att svaren ska leda till en för-

djupning (Roxell 2006a, s 154). 

6.1.2 Intervjuer med frigivna respektive intagna fångar  

Typ av intervju 

Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär (May 1997, s 150; Bryman 

2001, s 301). Det innebär att frågor ställdes utifrån en intervjuguide med 

olika frågeområden.71 Intervjudeltagarna har sedan haft frihet att utforma 

svaren på sina egna sätt. Den typen av intervju gör intervjusituationen flexi-

bel, vilket exempelvis innebär att frågorna och svaren kan fördjupas och 

utvecklas om så behövs.  

 

Urval och tillvägagångssätt 

Inför intervjustudien har ett antal överväganden skett. Ett av dem handlar om 

i vilket skede intervjuerna med personer som har erfarenhet av fängelsevis-

telser skulle ske. Skulle de vara intagna på anstalt eller skulle de vara frigiv-

na? Beslutet blev att inledningsvis intervjua frigivna personer. Motivet till 

det är att frågeställningarna till viss del handlar om vad som händer efter en 

anstaltsvistelse. För att personerna ska kunna relatera till tiden efter den se-

naste fängelsevistelsen är det en förutsättning att de är frigivna. Efter inter-

vjuerna med frigivna individer uppstod frågan om det finns skillnader hur de 

förhåller sig till tiden på anstalt beroende på om de är intagna eller frigivna. 

Då togs beslutet att ytterligare intervjuer skulle göras och då på anstalt. För-

utsättningarna var att intervjupersonerna skulle ha tidigare erfarenheter av 

fängelsevistelser, för att även kunna relatera till tiden efter en verkställighet 

på anstalt. Efter att intervjuerna har genomförts kan det konstateras att det 

finns skillnader mellan intervjuerna utförda på och utanför anstalt. De intag-

na uppehåller sig mer vid frågorna som handlar om anstaltstiden, medan de 

som är frigivna är mer utförliga när det gäller tiden efter fängelset. Men det 
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har också framkommit liknande beskrivningar hur kontakter/relationer ska-

pas etcetera, i intervjuerna utförda under och efter fängelsevistelsen. 

 

Det finns både för- och nackdelar med att intervjua på anstalt vilket det bör 

tas hänsyn till. Intervjuer på fängelser är förknippade med både etiska och 

praktiska problem (Martin 2000, s 220). Etiska problem handlar bland annat 

om att ”välja rätt fånge” för intervju, vilket jag har diskuterat i samband med 

redovisningen av mina två veckor på anstalt. Praktiska problem innebär ex-

empelvis att det behövs tillstånd för att intervjua på anstalt, vilket kan vara 

en tidskrävande process. Det kan också finnas risk för att intervjuerna blir 

inställda på grund av oförutsedda händelser på fängelset (Nilsson 2002, s 

46). Fördelen med att intervjua på fängelser är att fångarna vanligtvis är på 

plats och brukar vara villiga att ställa upp på intervjuer för att bryta den 

tristess som råder (Martin 2000, s 228). Andra anledningar kan vara att de 

vill vara en del av den forskning som pågår eller att det kan medföra person-

liga fördelar att visa att de ställer upp inför fängelsepersonalen (Matthews 

2002, s 10).  

 

När det blev dags för intervjugenomförandet bestämdes att uppsatsstudenter 

i kriminologi skulle involveras i projektet med intervjuerna utanför anstalt. 

Dels kan det vara fruktbart att arbeta i grupp i sådana här studier, dels är det 

en tidsbesparande åtgärd. Studenterna Emina Jukovic och Tyra Fridén antog 

erbjudandet att vara med i intervjugruppen. Vi bestämde att vi skulle göra tre 

intervjuer var, varav en med en kvinna. Det bestämdes inledningsvis att de 

skulle kontakta frivilligorganisationer för att söka intervjudeltagare. Emina 

och Tyra intervjuade vardera två män som de fick kontakt med genom en 

frivilligorganisation.72 Intervjuerna skedde i organisationens lokaler. Jag tog 

kontakt med frivården i samma ärende. Inledningsvis presenterade jag mitt 

projekt för en grupp som arbetar på ett kontor i Stockholmsregionen. Grup-

pen handlägger ärenden för personer som är villkorigt frigivna. Syftet var att 

delge dem information för att de sedan skulle kunna hjälpa till att välja ut 

intervjudeltagare som de trodde skulle vara intresserade av att berätta om 

sina upplevelser av fängelsestraff. Fördelen att använda nyckelinformanter i 

syftet att hitta intervjudeltagare är att de har en stor kännedom om personer-

na (Bryman 2001, s 285). Deras kunskap om personerna gör det troligtvis 

lättare att hitta de som är intresserade av att delta, vilket också kan vara tids-

besparande. Nackdelen är att anonymiteten kan vara svårare att upprätthålla. 

I och med att frivårdsinspektörerna har god kännedom om personerna kan 

det finnas en risk att de skulle kunna identifiera vem som har sagt vad i re-

sultatredovisningen. En annan nackdel kan vara att bara en viss ”typ” av 

personer får komma till tals, exempelvis de som är välvilligt inställda till 
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Kriminalvården (Dorn m.fl. 1998, s 540). Jag har emellertid inte uppfattat att 

det skulle vara så. De intervjuade har haft olika uppfattningar om Kriminal-

vården och ofta förmedlat en bild som varit kritisk.  

 

De första tre kontakterna som förmedlades utmynnade aldrig i några inter-

vjuer. Den ena personen ställde in samma dag som intervjun skulle ske med 

skälet att han hade fått förhinder. Den andra personen var enligt en frivårds-

inspektör drogpåverkad, varpå den sistnämnde ställde in den planerade in-

tervjun. Den tredje personen ville ha ersättning i form av pengar för att delta, 

vilket gjorde att intervjun aldrig blev av.73 Till slut var det emellertid två män 

och två kvinnor som var intresserade och kom på avtalad tid vilket medförde 

att intervjuerna kunde genomföras. Jag förmedlade kontakten med en av 

kvinnorna vidare till Tyra, som sedan genomförde den intervjun. Studenterna 

hade i inledningsskedet svårt att få kontakt med kvinnor som kunde tänka sig 

medverka i en intervju. För Eminas del innebar det att vi kontaktade ytterli-

gare en frivilligorganisation som hade en speciell grupp för kvinnor. Där fick 

hon kontakt med en kvinna som sedan medverkade i en intervju.  

 

De intervjuer som har skett i frivårdens lokaler har alla ägt rum i enskilda 

rum med stängd dörr. Två av intervjuerna som utfördes på frivilligorganisa-

tioner har ägt rum där andra har kunnat lyssna till intervjuerna. I det ena 

fallet har det påverkat intervjun då en tredje person har kommit med inlägg 

vid fler tillfällen. Emina som var den som intervjuade tyckte att det snarare 

hade berikat intervjun än att det hade varit en nackdel, då den tredje perso-

nen kom med inlägg som gjorde att intervjudeltagaren utvecklade svaren. 

Det kan dock vara problematiskt då resultaten ska tolkas, eftersom det är 

svårt att veta hur stor påverkan den tredje personen hade i sammanhanget.  

 

Valet av platser kan givetvis påverka kvaliteten på intervjun (Thomsson 

2002, s 85). Känner sig intervjudeltagarna inte bekväma i situationen som 

råder, kan det tänkas att de helst vill därifrån så fort som möjligt och inte är 

intresserade av att exempelvis fördjupa svaren. Tiby (1999, s 69) upplevde 

att intervjuer som företogs i hemmet gjorde att intervjudeltagarna kände sig 

mer trygga och därmed blev mer förtroliga i jämförelse med intervjuer som 

utfördes i hennes tjänsterum. I de här intervjuerna har platserna varit mer 

bekanta för intervjudeltagarna än de har varit för oss som intervjuade. Tan-

ken var att det skulle underlätta att få personer att medverka och att de skulle 

känna sig bekväma i intervjusituationen om det var platser som de ofta be-

fann sig på eller var vana att ta sig till.    

 

Tre intervjuer utfördes sedan av mig på fängelser med en kvinna och två 

män. Männen var intagna på samma anstalt men på olika avdelningar. Kon-
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takten förmedlades via en programansvarig och en kriminalvårdsinspektör 

på respektive anstalt. De ombads att välja personer med tidigare erfarenhet 

av fängelsevistelser som de trodde skulle vilja berätta om sina erfarenheter. 

Jag var också tydlig med att personerna i fråga skulle vara lämpliga att inter-

vjua med tanke på deras position på anstalten, för att minimera risken att de 

skulle råka ut för repressalier efteråt för att de ställt upp på en intervju. Att 

gå via en nyckelinformant är en nödvändighet då intervjuer genomförs på 

anstalt. Som diskuterats ovan innebär det att anonymiteten blir svårare att 

upprätthålla. För att minska risken för igenkänning har vissa åtgärder vidta-

gits vilket diskuteras senare. Intervjuerna genomfördes i ett besöksrum re-

spektive på ett kontor som fanns i anslutning till en avdelning där de aktuella 

männen inte var intagna.  

 

Samtliga intervjuer har spelats in efter samtycke med intervjudeltagarna. 

Intervjuernas längd har varierat, den kortaste varade i femton minuter och 

den längsta i en timme och tjugo minuter. Den intervju som varade i femton 

minuter genomfördes under ganska stressiga förhållanden. Vid genomläs-

ning och genomlyssning anser jag att det ändå har framkommit saker som är 

relevanta och intressanta för den här studien. Intervjuerna har sedan skrivits 

ut ordagrant inför den kommande analysen. Vi har inte lagt så stor vikt vid 

pauser som skett under intervjun, vilket man exempelvis gör vid en lingvis-

tisk analys av intervjuerna (Kvale 1997, s 154). Intervjudeltagarna som in-

tervjuades inledningsvis har fått frågan om de vill läsa utskrifterna. Fem 

personer av nio antog erbjudandet varav en hade synpunkter på den skrivna 

texten. Han tyckte att texten kändes ostrukturerad och att han inte kände igen 

sig i texten. I efterhand har det reflekterats över om det är klokt att låta del-

tagarna läsa intervjuutskrifterna då de är en text som kan upplevas just som 

ostrukturerad. Vi frågade emellertid om han kunde tänka sig att läsa de av-

snitt där vi använt hans utsagor i resultatavsnittet och sedan ta ställning till 

om vi fick använda dem. Efter den genomläsningen godkände han att vi 

använde hans intervju. Intervjudeltagarna som var intagna på fängelse fick 

frågan om de ville läsa en sammanfattning av intervjuerna. I och med att 

utskrifterna skulle skickas till anstalterna var jag noga med att poängtera att 

brevkontrollen på anstalten kunde innebära att någon annan skulle kunna 

läsa utskriften. Två av tre antog emellertid erbjudandet.     

 

En annan erfarenhet handlar om att analysera intervjuer som andra har utfört. 

Studenterna har enbart analyserat de som de själva utförde. Jag har däremot 

haft tillgång till samtliga tolv intervjuer som vi utförde. Jag har både läst 

utskrifterna och lyssnat på alla intervjuer. Känslan som fås för intervjuer 

som man har utfört själv är något annat än den som erhålls för dem som man 

enbart har lyssnat på och läst utskrifter från. Man missar exempelvis kropps-

språk, ansiktsuttryck och stämningar som finns vid intervjutillfället. En för-

del med att vara flera som intervjuar är att kunna dela med sig av erfarenhe-
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ter till varandra, som inte kan göras om det är en ensam intervjuare i ett pro-

jekt. En annan fördel är att vid analysen ha tillgång till fler intervjuer.  

Analys av intervjuerna 

Intervjuerna har som nämnts spelats in och sedan skrivits ut. Jag har efter 

genomläsning av intervjuerna skapat olika teman efter vad som har fram-

kommit i intervjuerna och efter studiens frågeställningar. Intervjustudien kan 

sägas vara deduktiv till sin karaktär, det vill säga att den är styrd av teorier 

och tidigare erfarenheter (Bryman 2001, s 20 ff). Det här kan givetvis ifråga-

sättas då mitt val att använda semistrukturerade intervjuer, där intervjudelta-

garna relativt fritt kan berätta om valda teman, skulle kunna ses som en in-

duktiv studie som inte utgår från teorier. Emellertid har erfarenheterna av 

tidigare pilotstudier och resultatet av registerstudien varit utgångspunkt för 

frågeställningarna i intervjustudien. Det gör att den är styrd utifrån tidigare 

erfarenheter och förförståelse. Därmed anser jag att den är mer deduktiv till 

sin karaktär. Frågeområdena har som nämnts, bidragit till vilka teman som 

har skapats. Det finns fyra övergripande teman i resultatavsnittet, hur kon-

takter/relationer skapas på anstalt, kontakternas/relationernas betydelse un-

der anstaltsvistelsen, kontakternas/relationernas betydelse efter anstaltsvis-

telsen samt gäng, nätverk och grupperingar. Inom varje tema finns det även 

underliggande teman som redovisas i resultatavsnittet.   

 

Ytterligare genomläsning av intervjuerna har sedan skett och då har vissa 

delar av dem kunnat kategoriseras till ett visst tema. Då intervjustudiens 

resultat har presenterats har jag gjort en sammanfattande beskrivning av 

intervjudeltagarnas uttalanden under respektive tema. Det kan liknas vid det 

tillvägagångssätt som Kvale (1997, s 174 ff) kallar för meningskoncentre-

ring. Det innebär att meningar som intervjudeltagarna uttryckt formuleras 

mer koncist. Den väsentliga innebörden av det som sagts omformuleras i 

några ord. En del citat har också tagits med och symboliserar antingen ett 

uttalande som är talande eller som är att betrakta som mer unikt.  

 

I resultatavsnittet har inte intervjudeltagarnas utsagor presenterats i samlad 

form. Utan det samlade intrycket av deras utsagor har sammanfattats under 

respektive tema. Anledningen till det är att det minskar risken för att delta-

garna ska kunna identifieras. Ett undantag har emellertid gjorts och det finns 

i inledningen av resultatavsnittet där en kort sammanfattning av två intervju-

deltagares berättelser redovisas. Dessa två utsagor skiljer sig åt när det gäller 

deras beskrivningar av huruvida de har skapat kontakter/relationer på fängel-

serna och kan betraktas som två ytterligheter. Tanken med att ha med dem är 

att det ska ge läsaren en inblick i vad som har framkommit i intervjuerna och 

att läsaren ska få en helhetskänsla av intervjuerna.     
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I resultatredovisningen har en indelning gjorts efter hur kontakter/relationer 

skapas på fängelser och dess betydelse under fängelsetiden, efter fängelseti-

den och för brottsligheten efter fängelsetiden. Kopplingar mellan dessa olika 

steg är av intresse för att få kunskap om huruvida relationer/kontakter på 

fängelser i slutänden leder till en gemensam brottslig handling. 

 

I resultatredovisningen och i analysen av intervjuerna har jag valt att fokuse-

ra på likheter. Likhetstesen har vuxit fram vid genomläsning av intervjuerna 

och under analysen. Vid flera tillfällen när intervjudeltagarna talade om kon-

takter/relationer, relaterade de till hur det är i samhället i stort och menade 

att det inte fanns skillnader ”för att man var kriminell”. På motsvarande sätt 

var det för kvinnors och mäns berättelser. I flera fall kan jag se likheter mel-

lan dem. Det innebär emellertid inte att jag inte tror att det finns skillnader 

som har att göra med rådande omständigheter på fängelser. Det innebär inte 

heller att jag inte tror att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns upp-

levelser av fängelsevistelser. Vi vet genom den tidigare forskningen att det 

finns skillnader (Carlen & Worrall 2004). Likhetstesen har vuxit fram under 

intervjustudiens gång och jag kan se en poäng i att se till likheter och inte till 

skillnader. Personer som begår brott framställs ofta som avvikande jämfört 

med personer som inte antas begå brott. Speciellt gäller det personer som är 

dömda till fängelse. Ett ”vi och dom” perspektiv är inte ovanligt i samman-

hanget. Att se till likheter kan visa en annan bild än den som vanligtvis fram-

ställs om personer som har erfarenhet av fängelsevistelser. Lander (2003) har 

i studien om åtta narkotikabrukande kvinnor sökt efter likheter mellan dem 

och kvinnor i samhället som inte använder droger. Hon menar att ”det finns 

samma förväntningar på hur vi bör och ska föra oss, se ut och leva” (ibid. s 

30). Hon menar emellertid att det också finns en rad olikheter. Pettersson 

(2002, s 161), som studerar betydelsen av våldsbrott för flickor och pojkar, 

menar att det fokuseras alltför ofta på skillnader mellan könen trots att påvi-

sade likheter är minst lika intressanta.  

 

För att erhålla kunskap om hur kontakter/relationer skapas på anstalter och 

huruvida det har betydelse för brottslighet, har jag letat efter mönster i inter-

vjudeltagarnas beskrivningar. Jag har sedan kopplat det till hur intervjudel-

tagarna beskriver sin situation, hur de har upplevt tiden i fängelse och hur de 

beskriver att de förhåller sig till den.  

 

I intervjustudiens frågeställningar och således i deltagarnas svar finns det ett 

tidsperspektiv. Det handlar om tiden före, under och efter ett eller flera fäng-

elsestraff. I analysen av intervjuerna är det perspektivet centralt. Kort sam-

manfattat ser jag det så här: Hur intervjudeltagarna beskriver sig själva och 

sin situation före, under och efter fängelsetiden kan öka kunskapen om olika 

förhållningssätt under fängelsetiden, vilket kan kopplas till hur kontak-
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ter/relationer skapas under fängelsevistelsen och huruvida det har betydelse 

för brottsligheten efter fängelsetiden. 

Maktaspekter 

I en intervju råder vanligen någon form av maktobalans (Kvale 1997, s 26). 

Det är intervjuaren som ställer frågor och dikterar villkoren och vanligtvis 

har övertaget. Det motsatta förhållandet kan också tänkas vilket, både Thom-

son (2001, s 125) och Horn (1997, s 305) ger exempel på. Thomson kände 

sig underordnad när hon som ung skulle intervjua professorer och företags-

ledare, vilka gärna hängav sig åt att undervisa henne. Horn menar att det kan 

vara svårt att skilja på aspekterna makt och genus eftersom de kan interage-

ra. Som exempel tar hon upp att en kvinna som forskar i en mansdominerad 

värld kan tänkas hamna i situationer där hon antingen kan utmana till diskus-

sion om en sexistisk markering eller välja att ignorera den. Ibland testar per-

soner forskaren med sådana situationer. Horn har hamnat i situationer när 

hon bemött sexistiska kommentarer med ett leende. Efteråt har hon känt sig 

obekväm med sitt bemötande och reflekterat över förhållandet mellan forsk-

ningspraktik och den egna feministiska övertygelsen. Genus, sexuell lägg-

ning, ras, klass, hierarkier, status, ålder etcetera är alla faktorer som på olika 

sätt kan påverka en intervju (Fontana & Frey 2003, s 85). Maktobalans i 

intervjuundersökningar kan inte undvikas, men man måste förhålla sig till 

det och reflektera över det. Intervjuerna på fängelser har inneburit en makt-

obalans. Som intervjuare har jag haft makten genom att jag kan lämna fäng-

elset när jag vill, vilket inte fången kan. Det kan också tänkas att fångarna 

ställer upp på intervjuer för att visa sig tillmötesgående mot fängelsepersona-

len, vilket också kan ses som en maktaspekt.  

 

I mina intervjuer med frigivna respektive intagna fångar har jag upplevt det 

som att det är jag som har övertaget. Som medelålders kvinna med akade-

misk utbildning har jag haft en position som de som jag intervjuar inte har. 

Jag har också varit äldre än dem som jag intervjuat. Emina och Tyra har 

båda intervjuat personer som alla har varit äldre än dem. Emina uttrycker att 

hon har känt sig som en ”elev” som fått lära sig om ”den kriminella världen” 

(Jukovics 2007). Samtidigt tyckte hon att det under intervjutillfället fanns en 

känsla av ett ömsesidigt beroende, deltagaren som vill berätta och hon som 

vill ha ett material. Tyra upplevde intervjusituationerna som relativt bekvä-

ma (Fridén 2007). Hon beskriver att hon var berörd av deras berättelser, 

vilket gjorde att hon kände empati för dem. Hon tror att det var en fördel att 

intervjudeltagarna var äldre. Hade de varit i samma ålder som hon tror hon 

att hon hade blivit ännu mer berörd, eftersom hon skulle ha lättare att förlika 

sig med dem.   
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Etik 

I intervjustudien har de etiska aspekterna beaktats i olika skeden och på olika 

sätt. Det har skett vid urval av intervjudeltagare, vid genomförandet av inter-

vjuerna och vid presentationer av resultaten. Som nämnts tidigare är det ett 

etiskt problem att gå via nyckelinformanter för att få tag på intervjudeltaga-

re. Vid intervjuer på fängelser är det en nödvändighet. För att minska risken 

för att intervjudeltagarna ska bli igenkända har jag därför valt att inte presen-

tera deras utsagor i samlad form. Vid genomförandet av intervjuerna har 

intervjudeltagarna informerats om studiens syfte och innebörd samt hur re-

sultaten kommer att presenteras. De har kunnat avböja att intervjuerna spela-

des in. De har också fått information om att de kan välja att inte svara på 

frågor eller att avbryta intervjun om de vill.  

Validitet och reliabilitet 

När validitet diskuteras i kvantitativa undersökningar ställer forskaren ofta 

frågan om det som mäts är det som avses mätas. Ett bredare perspektiv är att 

fråga sig om en metod undersöker vad den avser att undersöka (Kvale 1997, 

s 215). Det vill säga om urvalet och valda intervjumetod verkligen belyser 

det som den syftar till att belysa (Thomsson 2002, s 32). Med det perspekti-

vet kan även kvalitativ forskning diskuteras utifrån validitet.  

 

Validitet i intervjuundersökningar kan studeras utifrån hantverksskicklighet 

(Kvale 1997, s 218 ff). Det innebär att ständigt kontrollera, ifrågasätta och 

teoretiskt tolka det som framkommer i studien och under genomförandet av 

densamma. I intervjustudien har jag ifrågasatt mina resultat och tolkningen 

av dem, för att inte hamna i fällan att jag letar upp uttalanden som passar in 

för att tolka de tidigare resultaten, och att jag därmed missar annan viktig 

information. I intervjuerna som studenterna genomförde har jag emellertid 

inte haft kontroll över vad som har skett under själva intervjutillfället. Jag 

har däremot vid genomläsning och genomlyssning kunnat bilda mig en upp-

fattning om deras förmåga att intervjua, vilken jag har bedömt som god.  

 

Det finns vissa områden att arbeta med under en intervjustudie för att för-

bättra dess reliabilitet. Det gäller exempelvis att tänka på hur frågorna ställs 

under intervjun, att vara noggrann när intervjuerna skrivs ut och att vara 

tydlig med hur analysen har genomförts (Kvale 1997, s 213). Reliabiliteten 

har, på grund av att vi har varit tre personer som har intervjuat, kunnat kon-

trolleras på olika sätt. Jag har exempelvis både lyssnat och läst igenom stu-

denternas intervjuer vilket har gjort att jag har kunnat bedöma kvaliteten på 

intervjuerna och på utskrifterna. Vi är också tre som har analyserat intervju-

erna. Tyra och Emina har analyserat de intervjuer som de genomförde, det 

vill säga tre var, och jag har analyserat samtliga tolv intervjuer. Vid jämfö-

relser mellan mina och studenternas analyser har jag konstaterat att vi ofta 
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har lyft fram samma utsagor och diskuterat dem som betydelsefulla. Karls-

son & Petterson (2006, s 78) har efter gemensamt utförda fokusgruppsinter-

vjuer analyserat intervjuerna var för sig utifrån två olika perspektiv. De kon-

staterar att det finns gemensamma drag i deras analyser och att de har lyft 

fram liknande aspekter.  

Intervjudeltagarna  

Sammanlagt är det tolv personer som har intervjuats. Av dem är fyra delta-

gare kvinnor och åtta är män. De var i åldrarna 23 till 49 år vid intervjutill-

fället. På frågan om fängelsestraff har de uppgivit ett antal som varierar mel-

lan ett och fyrtioåtta.74 I det sistnämnda ingår även häktestillfällen som inte 

har lett till fängelsestraff. Längden på den senaste fängelsevistelsen varierar 

mellan en månad och åtta år. De som var intagna på anstalt uppgav att de vid 

intervjutillfället hade varit intagna mellan sex månader och sju år. För dem 

som inte var intagna på fängelse frågade vi om tidpunkten för utskrivning 

från den senaste fängelsevistelsen. Den av intervjudeltagarna som skrevs ut 

senast från anstalt hade varit frisläppt i tre månader vid intervjutillfället. 

Intervjudeltagarna har uppgett en rad olika brott som de har blivit dömda för. 

Mest vanligt är narkotikarelaterade brott. Stöldbrott, olovlig körning, rån, 

bedrägeri, vapenbrott och misshandel är andra exempel.  

6.2 Resultat av intervjustudien 

I det här avsnittet kommer resultatet av intervjustudien att presenteras. Det 

sker efter en indelning i fyra övergripande teman som är ”Hur kontak-

ter/relationer skapas på anstalt”, ”Kontakternas/relationernas betydelse 

under anstaltsvistelsen”, ”Kontakternas/relationernas betydelse efter an-

staltsvistelsen” och ”Gäng, nätverk och grupperingar”. Dessa teman har 

sedan delats in i mer specifika teman. Efter presentationen och tolkningen av 

resultaten sker en sammanfattning och en analys av resultaten. Det här av-

snittet inleds med att två av intervjudeltagarnas utsagor sammanfattas.  

 

Anna 

Anna har erfarenhet av ett fängelsestraff med placering på två olika anstalter 

och tre olika familjehem. Sammanlagt rör det sig om en tid på tre år. Hon 

beskriver fängelsetiden som svår och att hon mår dåligt efter vad hon har 

gått igenom. Anna berättar att hon bestämde sig för att sluta med droger när 

hon åkte fast. Hon beskriver sig själv som annorlunda från de övriga intagna. 

Hon hade svårt att förstå vad det var för regler som gällde när hon kom till 

anstalt. När hon sedan förstod vad som gällde vägrade hon att följa dessa 

                                                      
74

 Det är två intervjudeltagare som har varit intagna på fängelse en gång vardera. Längden på deras 

straff var ett och ett halvt år respektive tre år.  
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regler. Det handlade bland annat om att som ny intagen ska man vara 

”springflicka” åt de äldre kvinnorna som har stor erfarenhet av brott och 

straff. Anna beskriver att hon drog sig undan och helst ville vara för sig 

själv. Hon beskriver det som att hon kröp in i sig själv under den här tiden. 

De andra kvinnorna accepterade inte detta, inte heller att hon lyckades sluta 

med droger och hon blev bland annat utsatt för hot. På den andra anstalten 

träffade hon en kvinna som hon umgicks med. Anna beskriver henne som 

allmänbildad och att det gick att prata med henne om andra saker än droger 

och brott. Tiden efter frigivningen beskriver hon också som svår. Det tar tid 

att hitta sig själv igen efter det hon har gått igenom. Hon har ingen kontakt 

med dem som hon var intagen tillsammans med, eftersom hon helst vill 

glömma den här tiden.     

 

Pelle  

Pelle har varit intagen på samma fängelse vid två tillfällen. Strafftiden har 

varit sex månader båda gångerna. Han beskriver fängelsetiden som okey och 

att han kalkylerar med att förr eller senare åka fast igen. Han använder meta-

foren katt och råttalek för att beskriva det. Pelle framställer sig själv som en 

social person som har lätt för att umgås med andra människor. Ålder eller 

bakgrund spelar ingen roll. Han menar att det är vettigt att ha bra relationer 

till andra intagna så att man inte hamnar i obehagliga situationer. Han säger 

också att han inte har gjort saker som ogillas av andra fångar. Därför har han 

inget att frukta när han är på fängelse. Pelle nämner att han sedan tidigare 

känner några killar som tillhör ett gäng, men det är ingenting han pratar om 

när han är på anstalt. Han vill inte behöva stå till svars för dem om det skulle 

hända dem någonting. När han har skrivits ut från fängelset har han bytt 

telefonnummer med några personer. Syftet med det har främst varit för fram-

tida ”affärer”. Det har dock hänt att han har träffat någon och tagit en fika 

med den personen. Men han poängterar att han i första hand har behållit 

kontakten med personer som han kan ha nytta av inför framtida brottslighet.     

 

Efter den inledande presentationen redovisas resultaten och tolkningar av 

dem indelade efter olika teman. 

6.2.1 Hur kontakter/relationer skapas på anstalt 

Ålder 

Är ålder en faktor som har betydelse för vem man skapar kontakt med på en 

anstalt? I den tidigare litteraturen har frågan diskuterats (Severance 2005, s 

350), speciellt när det gäller yngre personer (Jewkes 2002, s 150). Ålder kan 

även ha betydelse för hur maktförhållandena ser ut på anstalter, genom att 

äldre personer kan ha större makt än de yngre (Edgar m.fl. 2003, s 163; 

Lindberg 2005a, s 117).  
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En intervjudeltagare, som är bland de äldre i materialet, sa att han inte orka-

de med de yngre som kom till anstalten. Han tog bland annat upp att de yng-

re försökte hävda sig och att de krävde respekt. I intervjun använder han 

också olika benämningar, som småvalpar och småligor, när det handlar om 

yngre intagna. Han nämner också att han umgås med jämnåriga.  

 

En annan intervjudeltagare, som är en av de yngre i studien, uppgav att han 

umgicks med folk i alla åldrar. Han sa att han försökte ha en bra relation 

med alla oavsett ålder. En tredje person berättade att han hade skapat kontakt 

med något yngre killar på anstalten. I samband med det tar han upp att det är 

vanliga, snälla killar som på olika sätt har behandlats fel. En del har exem-

pelvis blivit oskyldigt dömda menade han.  

 

Att umgås med äldre personer under anstaltstiden är inget ovanligt menar en 

intervjudeltagare som även han tillhör de yngre. Däremot tror han inte att de 

kommer att fortsätta umgås då de skrivs ut från anstalten, eftersom han bara 

umgås med yngre personer då. Han antyder att de han umgås med på anstal-

ten är lika gamla som hans föräldrar. En av kvinnorna i studien säger att de 

yngre vanligtvis håller ihop men att hon själv umgås med äldre kvinnor både 

inne på anstalten och ute.   

 

En möjlig tolkning av intervjudeltagarnas beskrivning av ålderns betydelse 

för kontakter på anstalt kan vara att åldern man själv befinner sig i har bety-

delse för vilka man har kontakt med. De äldre kanske hellre är tillsammans 

med jämnåriga och inte lika angelägna om att skapa nya kontakter som de 

yngre. Det gavs dock exempel på att yngre umgås med äldre personer och att 

äldre fungerar som stöd för yngre. En tanke är att de äldre kan tänkas ta på 

sig en typ av föräldraroll gentemot de yngre. Resultatet tyder på att åldern 

ibland har betydelse för huruvida relationer skapas och ibland inte.  

Personliga egenskaper 

Betydelsen av att ha en eller flera vänner när man är intagen på fängelse har 

tidigare studerats och diskuterats (Bondeson 1974, s 142; Jewkes 2002, s 

151; Liebling 2004, s 360). Däremot har det inte diskuterats vilken typ av 

egenskaper personerna ska ha för att man ska skapa kontakter/relationer med 

dem.  

 

I intervjuerna beskrevs egenskaper hos personer som har haft betydelse för 

detta. Emellertid har det främst handlat om egenskaper hos personer som har 

gjort att de inte har skapat kontakt eller helt enkelt undvikit dessa. Auktoritä-

ra personer som hade makt på anstalterna beskrevs som personer som man 

har respekt för eller till och med är rädd för. Om det är en person som är 

obehaglig och som man inte vill ha med att göra undviker man henne mena-

de en intervjuperson. En kvinna sa att hon inte var överens med dem som har 
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varit intagna på anstalt flera gånger, och benämner dem kåkfararetjejer. De-

ras jargong och sätt att vara tyckte inte den här kvinnan om och beskrev dem 

som trångsynta.  

 

En av männen beskriver att relationer kan avslutas om det uppdagas att per-

sonen inte var som han först hade uppfattat honom. 

… man hör dåliga grejer om varandra och så där och då vill man inte ha kontakt 

med någon som inte är bra, för det får en själv att se dålig ut. (ID 12) 

 

Enligt citatet ovan tycks det vara viktigt att inte bli förknippade med fel per-

soner under anstaltstiden. Intervjudeltagaren fortsätter med att säga att om 

det är flera personer på en avdelning som inte tycker om en kille, måste man 

ta ställning till om man vill fortsätta att umgås med den personen. Gör man 

det får man själv problem med personerna som ogillar killen i fråga. Därför 

avslutas oftast dessa relationer. Det tycks också vara en del uppfattningar om 

andra personer som bygger på rykten som florerar på fängelserna.  

 

Det gavs också exempel på att det inte är lätt att försöka vara en hygglig 

person inne på anstalt. I vissa situationer måste man ta ställning, vilket kan 

ställa till problem. 

Det kan ju finnas bra gubbar med goda aktiviteter men det är tungt att bara vara 

god och inte något annat inne på anstalten. För det kommer ju alltid uppstå pro-

blem, man måste ta ställning till olika situationer. Till exempel det kanske kom-

mer in nya människor som har angivit andra, eller pedofiler, eller sexbrottslingar 

och sådant där. Och som kanske ska straffas inne på fängelse, av de intagna då. 

Och då kan ju inte någon god sätta sig emot för då kommer den få problem själv. 

(ID 4) 

 

Ovanstående citat tyder på att det finns vissa regler som man bör förhålla sig 

till för att inte råka illa ut när man är på en anstalt. Jag tolkar det som infor-

mella regler som kan tänkas ingå som en del av fängelsekulturerna.75 Även 

andra intervjudeltagare, både män och kvinnor, har berättat om hur man ska 

förhålla sig till andra under fängelsetiden. Att respektera varandra samt att 

inte lägga sig i andras diskussioner och problem är exempel på detta. 

 

En av kvinnorna sa att hon hade varit tillsammans med dem som hon trivdes 

med på anstalten och menade att det inte är någon skillnad på hur man ska-

                                                      
75

 De informella reglerna består av ett antal koder som de intagna förväntas rätta sig efter. För 

nyintagna kan det innebära problem om man inte anpassar sig efter reglerna i form av sanktioner 

från andra intagna (Ireland 2002; Lindberg 2005). De formella reglerna inom ett fängelse består 

exempelvis av säkerhetsföreskrifter och permissionsföreskrifter (Lindberg 2005, s 38).   
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par kontakter bara för att man är kriminell. Utgångspunkten var att finna 

vänner att tillbringa sin tid med under anstaltstiden. Under intervjuns gång 

återkommer hon till att det inte är ser annorlunda ut för personer som är kri-

minella och/eller drogmissbrukare.  

 

Ett par av intervjupersonerna nämnde ärlighet som en viktig egenskap om 

man ska vara vänner och umgås. Samma personer menade att de hade blivit 

besvikna på vissa personer de träffat efter fängelsetiden, eftersom de upplev-

de att personerna inte var som de utgav sig för att vara på anstalten. Detta tas 

även upp av en av kvinnorna. En annan kvinna var inne på samma linje då 

hon beskrev att flera inte visade vem de egentligen var under fängelsetiden.  

 

Hur man uppfattar personer kan också förändras under en vistelse på fängel-

se. En person beskrev att man kan ha förutfattade meningar om en person på 

grund av ett brott som den personen har begått och bedömer personen utifrån 

det. Efter hand upptäcker man att det är en person som man verkligen vill bli 

vän med.  

 

Då personliga egenskaper har diskuterats i förhållande till hur relationer 

skapas har de främst beskrivits i form av negativa termer. Det har handlat 

om egenskaper hos personer som gör att man undviker dem eller är rädd för 

dem. Det kan hänga samman med att man kanske inte reflekterar över egen-

skaper hos folk som man umgås med på samma sätt, och därmed tar upp det 

i en intervju, eftersom dessa relationer troligtvis inte upplevs lika problema-

tiska eller hotfulla. Det finns även exempel på positiva aspekter som handlar 

om att de väljer att umgås med goda och välvilliga människor. 

 

Hur kontakter/relationer skapas på anstalt har också diskuterats utifrån per-

spektivet att det inte är några skillnader jämfört med hur det är i samhället i 

övrigt. Det resonemanget är intressant med tanke på att kriminologiska fors-

kare oftast söker finna olikheter för att förstå olika fenomen. Att fokusera på 

likheter kan vara ett annat sätt att se på en fråga och ge oss annan slags kun-

skap (Pettersson 2002, s 127).   

 

Att en del personer upplevs som annorlunda utanför fängelset jämfört med 

när de är intagna på fängelse kan tänkas ha olika orsaker. En tänkbar förklar-

ing kan vara att själva situationen att vara intagen på fängelse påverkar hur 

personer är och förhåller sig till andra fångar. Det har på olika sätt fram-

kommit i intervjuerna, föga förvånande, att det är en svår situation att vara 

intagen på anstalt. En annan tänkbar förklaring till förändringen, som också 

en del intervjupersoner tog upp, är användandet av droger. Personer som var 

drogfria under anstaltstiden upplevdes som annorlunda efter anstaltstiden, då 

de uppgavs vara påverkade av droger. Jag återkommer med en diskussion 

om droger senare i intervjustudiens resultatavsnitt.  
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Att vara känd respektive okänd och att känna varandra sedan tidigare 

Junninen (2006, s 39) menar att det är en fördel att vara känd inom de krimi-

nella kretsarna när man är intagen på anstalt. Har man skapat sig ett namn 

och har ett gott rykte kan man ha en lugnare tillvaro på anstalten.  

 

Ett återkommande tema i intervjuerna är betydelsen av att känna folk på 

anstalt eller att vara känd inom de kriminella kretsarna. Flera av intervjuper-

sonerna har varit/är intagna på anstalt med personer som de kände sedan 

tidigare eller som de har gemensamma bekanta med. De menade att de har 

haft en fördel av att folk kände till dem. Det finns möjlighet till uppbackning 

om det uppstår problem, som exempelvis slagsmål. I intervjuerna framkom 

att det är bra om någon kan intyga, lämna referenser, att man är en bra per-

son när man kommer till en anstalt. Att vara en bra person innebär här att 

man har begått brott som är accepterade på fängelse och att man inte har 

angivit någon annan. En av intervjupersonerna beskrev det så här, om hur 

det var när han kom till anstalt. 

… det första man gör är att söka efter någon man känner igen sedan tidigare, så 

då är det lugnt ju, då glider man in utan problem. (ID 7) 

 

En intervjudeltagare menade att han numera har starkare band till dem som 

han kände tidigare och även har varit intagen tillsammans med. Delade erfa-

renheter under fängelsetiden stärkte banden.  

 

En av kvinnorna beskrev sig själv som känd inom de kriminella kretsarna 

och menade att hon hade fördel av det när hon var intagen på fängelse. Hon 

beskrev det som att hon kan gå undan, vilket jag tolkar som att hon kan göra 

saker utan att bli ifrågasatt av andra intagna. Hon sa dock att hon kände sig 

sårbar varje gång hon kom till anstalt fastän hon var känd sedan tidigare och 

kände personer som var intagna där. Då behövde man ha lugn och ro menade 

hon, vilket hon då fick eftersom hon var igenkänd på anstalten. Att vara en 

känd person tycks här innebära att andra har information om hur man är som 

person, men även information om vilken typ av brott som man är dömd för. 

Det sistnämnda kommer att diskuteras i avsnittet som följer.   

 

En kvinna som inte hade varit intagen tidigare och inte kände någon på an-

stalten dit hon kom beskrev situationen som mycket svår. Bland annat var 

det svårt att förstå de informella regler som fanns på anstalten. Som exempel 

tog hon upp att nyintagna fungerar som ”springflickor” åt de äldre mer er-

farna kvinnorna och uträttar diverse ärenden. Hon nämner också att hon inte 

accepterade dessa regler, vilket bidrog till att andra intagna tog avstånd från 

henne.   
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Även andra har beskrivit det som svårt att inte vara igenkänd på anstalt. En 

av intervjudeltagarna beskriver hur det var under hans första verkställighet 

på fängelse. 

… min första verkställighet då dröjde det sex månader innan vissa över huvud ta-

get sa god morgon till en, man var som luft, det dröjer att tag innan du blir accep-

terad dom måste lära känna dig som människa… (ID 11) 

 

I intervjuerna framkom att det är en fördel att vara känd inom kriminella 

kretsar när man kommer till en anstalt, vilket överensstämmer med Junni-

nens studie (2006). Det är också en fördel om man känner personer som är 

intagna på samma anstalt. Dels kan de intyga att man är en bra person, dels 

är det tryggt att vara med personer som man känner sedan tidigare. Är man 

däremot en okänd person kan det däremot ta lång tid innan man blir accepte-

rad. Det är intressant att ingen av de intervjuade har diskuterat huruvida det 

kan vara en nackdel att vara känd som person, varken när det gäller dem 

själva eller andra personer. Det kan ju tänkas att en del personer som är kän-

da inom kriminella kretsar har gjort saker som inte accepteras av andra, som 

att ange någon. Skillnaden ligger kanske i att vara känd eller ökänd, varav 

det första är det som har avhandlats i intervjuerna.  

Brott och straff 

Den brottstyp man har blivit dömd för kan ha betydelse för om man blir ac-

cepterad eller inte på fängelse (Bondeson 1974, s 167; Wahlgren 2002, s 31; 

Junninen 2006, s 39). Erfarenhet av fängelsestraff ses som en merit i sam-

manhanget och kan tänkas underlätta vid kontakter/relationer (Åkerström 

1983, s 35).  

 

I intervjuerna framkom att en del brottstyper verkar vara av högre rang me-

dan andra hamnar längst ned på listan över vilka brott som uppskattas. Till 

de förstnämnda hör brott som kan generera mycket pengar som bankrån, 

bedrägeri, narkotikasmuggling. Våldtäkter och kvinnomisshandel är brott 

som männen har uppgivit att de inte accepterar och därmed hamnar längst 

ned på listan. Pedofili är ett brott som varken accepteras av män eller kvin-

nor på anstalt enligt deras egna utsagor.  

 

En kvinna diskuterade att män och kvinnor kan ha olika uppfattningar om 

vilka brott som har hög status när det gäller kvinnors brottslighet. Hon me-

nade att hon som ”inbrottstjuv” alltid hade klarat sig själv och inte varit be-

roende av männen, vilket inte gillades av dem. Självständiga kvinnor upp-

skattades däremot av kvinnor på fängelser.   
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Ett par intervjudeltagare nämnde att de umgicks med personer som sysslade 

med samma typ av brott som de själva. En av dem sa att hans huvudsakliga 

brottstyp var rån och att han umgicks med andra som sysslade med samma 

sak. Den andra uppgav att han sysslade med droger och att han drogs till folk 

som också höll på med det. Anledningen till att de umgicks med dessa per-

soner var att de delade erfarenheter med varandra och att det skedde ett in-

formationsutbyte mellan dem.   

 

Två intervjudeltagare, en man och en kvinna, tog upp att andra intagna tar 

reda på vilket/vilka brott man är dömd för om man inte själv berättar det. 

Förut fick man ta med sig papper med domslutet in på anstalten vilket nume-

ra inte är tillåtet. Emellertid finns det informationskanaler från intagna på 

andra anstalter eller via förtroenderåden. En person nämnde också att fängel-

sepersonal hade bidragit med den informationen, med anledningen att perso-

nen i fråga inte var populär bland personalen.  

 

Hur lång strafftid man har och om man är intagen under ungefär samma 

tidsperiod var också faktorer som togs upp i samband med att skapandet av 

relationer diskuterades. En kvinna beskrev det så här: 

… när man har ett straff så går man med varandra två stycken, någon som man 

har halvjämnt straff med och så muckar någon. Då vill man ju inte gärna söka 

upp någon ny, någon ny kompis. Det gör ju ”skitont” varje gång, när någon går 

före en dessutom. Då är det inget roligt. Då är det inget roligt alls. Jag får sitta här 

tre månader till och du får gå hem liksom. Och jag har gått med dig, vi säger i ett 

år. Då är det inget roligt, då känner man sig ganska ensam liksom. Ja, att söka 

upp kontakter det tycker jag är jobbigt där inne på kåken. Just för att man inte vill 

bli lämnad ensam, lämnad kvar alltså. (ID 6) 

  

En intervjudeltagare menade att det är stor ruljans på människor på en an-

stalt, speciellt de lägre klassade anstalterna där de intagnas straff är relativt 

korta. Det gör dels att man inte hinner lära känna alla, dels att man inte orkar 

lära känna alla. I slutet av strafftiden är man dessutom mindre angelägen att 

skapa nya kontakter. Man har då varken ork eller lust.  

 

I intervjuerna har brottstyp och strafftid nämnts i samband med att frågorna 

om hur kontakter/relationer skapas på anstalt ställdes. Det gavs flera exem-

pel på att den brottstyp man är dömd för har betydelse för huruvida man blir 

accepterad eller inte, vilket också framkommit i tidigare studier. Jag tolkar 

det som en hierarki där personer rankas efter de brott de har blivit dömda för 

(se Lindberg 2005a & 2005b; Junninen 2006). Tidsperioden de är intagna 

tillsammans med andra och hur långt straffet är, tycks också ha betydelse för 

de relationer de inleder. Det finns också exempel på att relationerna gör en 

sårbar. Att bli lämnad ensam kvar på fängelset när den andra skrivs upplev-
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des som jobbigt. Det kan tänkas vara en anledning till att de är försiktiga 

med att inleda relationer med andra intagna. De är rädda för att bli övergiv-

na.  

 

Ovanstående resonemang kan också tolkas utifrån att det är vissa informella 

regler som gäller på fängelser och som har betydelse för med vem man tar 

kontakt. Det innebär exempelvis att man bör undvika personer som är dömda 

för icke accepterade brott som pedofili. Det kan också tolkas utifrån att det 

är vissa förutsättningar som påverkar huruvida man skapar relationer med 

andra intagna. Strafftiden och längden på straffet är exempel på detta.  

6.2.2 Kontakternas/relationernas betydelse under 

anstaltsvistelsen 

Gemensamma intressen/gemensamma värderingar 

Gemensamma intressen är en faktor som har betydelse för kontak-

ter/relationer på anstalter och har diskuterats i litteraturen (Jewkes 2002, s 

150). Samtidigt menar forskare att det är många andra faktorer som spelar in, 

som olika kulturer, religioner, sociala klasser, åldrar och kriminella bak-

grunder, vilket gör att det kan vara svårt att finna vänner (ibid.; Severance 

2005, s 350).  

 

Gemensamma intressen nämns i intervjuerna som en anledning till varför 

man umgås med vissa personer. Exempel på intressen är kortspel, träning, 

virka och sy. En intervjudeltagare menade att man måste umgås med andra 

och då är det betydelsefullt att hitta de med samma intressen.  

  

En av intervjudeltagarna säger att han både vill ha ett socialt utbyte och ett 

intellektuellt utbyte av dem han umgås med under fängelsetiden. Han fortsät-

ter med att säga att de han umgås med måste berika hans dag. Han undviker 

att ha kontakt med personer som inte uppfyller ovanstående krav. 

 

En av intervjudeltagarna sökte sig till en person som hon uttryckte hade en 

annan syn, ett annat tänkande än de andra intagna.  

… det gick att föra ett samtal med henne som inte handlade om narkotika, våld 

eller vad ska man säga sådana saker … (ID 9) 

 

Hon tar också upp att personen i fråga var allmänbildad, läste dagstidningar 

och tittade på nyheterna. Min tolkning är att gemensamma intressen till viss 

del också kan handla om gemensamma värderingar. Kvinnan som beskrivs i 

citatet pratade inte om droger eller våld, vilket intervjudeltagaren har sagt att 
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hon tog avstånd ifrån i intervjun. Det kan också handla om att intervjudelta-

garen genom berättelsen om den andra kvinnan vill förmedla vem hon är och 

vad hon tycker är viktigt. Hon vill berätta att hon också har en annan syn 

eller annat tänkande än de andra intagna. Vilket jag även tolkar det som att 

mannen förmedlade, som uttryckte ett han ville ha ett socialt och intellektu-

ellt utbyte av andra medfångar. Det kan också vara ett sätt att markera en 

skiljelinje mellan oss och dem. Huruvida det är någonting som är extra vik-

tigt under fängelsetiden jämfört med tiden utanför murarna är en fråga som 

är öppen för diskussion.  

Stödja/hjälpa versus motarbeta 

Solidaritetsfrågan på anstalter har varit föremål för diskussion. Bondeson 

(1974, s 197) kom i sin undersökning fram till att det rådde en hög grad av 

solidaritet mellan fångar.  

 

I intervjuerna gavs det exempel på att intagna stöttar varandra på olika sätt 

under en anstaltsvistelse. En intervjudeltagare, som är man, tog upp att man 

delar allt vilket bland annat innebar att man både skrattar och gråter tillsam-

mans. En annan menade att han genom att ha bra relationer med flertalet på 

anstalten alltid hade någon att vända sig till om han skulle behöva hjälp eller 

skydd vid exempelvis konflikter emellan fångar. Flera intervjudeltagare ut-

trycker att eftersom alla befinner sig i samma situation, gör det att de försö-

ker göra det bästa av den och därmed försöker vara hjälpsamma och trevliga 

mot varandra.    

 

Två av kvinnorna förmedlar helt olika berättelser om hur man stöttar var-

andra under anstaltstiden. Den ena tar upp att man är trevlig mot varandra, 

tar hand om varandra och pratar med varandra då det känns jobbigt och 

tungt, och menar att så är det vanligtvis inte utanför anstalten. Hon menar 

också att man tar hand om de nya som kommer in och ”lär dem turerna” 

eftersom det underlättar för dem att känna till reglerna på anstalterna. Den 

andra kvinnan däremot kände sig motarbetad under tiden på anstalt. En an-

ledning till det var att hon klarade av att sluta med droger vilket inte accepte-

rades av de andra intagna, menar hon. Hon gav också uttryck för att hon utan 

information från andra intagna skulle förstå vilka regler som var gällande på 

anstalten, det vill säga de informella reglerna.   

 

I intervjuerna finns det exempel på både stöd och hjälp emellan intagna och 

att man känner sig motarbetad. Hur man upplever det här kan påverkas av en 

rad olika faktorer. Det är tänkbart att om man exempelvis accepterar de in-

formella reglerna på anstalten så kanske man får stöd och hjälp av andra. Om 

man däremot inte accepterar gällande regler och bortser från dem kan det 

tänkas att man upplever att man är motarbetad av andra intagna. I tidigare 
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forskning har det framkommit kontrasterande resultat när det gäller stöd och 

hjälp under anstaltstiden.  

Droger 

Förekomsten av droger på anstalt har framställts som ett problem, bland 

annat då det har betydelse för maktstrukturer på anstalten. Droger sätts ofta i 

samband med förekomsten av hot och våld under anstaltstiden (Pollock 

2004, s 100; Crewe 2005a, s 457; Snacken 2005, s 325).  

 

Temat har diskuterats i några intervjuer. Det har både beskrivits i positiva 

och negativa termer. En person menade att han dels hade lärt känna en del 

knarklangare på anstalt, dels hade han försett andra med droger under an-

staltstiden. 

… jag har ju alltid haft både på insidan och utsidan haft en väldigt stor påse 76 så 

här och haft ett litet hov runt omkring mig va om jag har velat… (ID 1) 

 

Min tolkning av ovanstående citat är att intervjudeltagaren har sett det som 

en fördel att han har kunnat förse andra med droger. Beskrivningen ”haft ett 

litet hov runt omkring mig” tolkar jag som att han har uppskattat att vara i 

den positionen. Därmed har också relationer till andra intagna underlättats. 

 

En kvinna sa att det var omöjligt att använda droger på anstalt utan att bli 

upptäckt. En annan kvinna menade att det var bättre stämning på en anstalt 

jämfört med en annan och relaterade till att det fanns mer droger på den för-

sta vilket gjorde att det var lugnare där. En tredje kvinna nämnde att relatio-

ner till andra intagna som hon kände sedan tidigare förändrades då hon var 

på anstalt på grund av att de var drogfria. Senare i intervjun nämner hon att 

det skapas en närmare relation med de kvinnor som man känner sedan tidi-

gare och även har varit intagen tillsammans med på fängelse. Det är en upp-

täckt hon gjort efter anstaltstiden, det vill säga när kvinnorna återigen har 

setts efter frigivning.  

 

Det har också framkommit i intervjuerna att droger på anstalt kan framkalla 

olika beroendeställningar, vilket också har berörts i tidigare forskning. Skul-

der till personer och tvång att ta in narkotika efter permission är exempel på 

det, vilket kommer att diskuteras mer i nästa avsnitt.  

Min tolkning av hur intervjudeltagarna förhåller sig till drogsituationen på 

fängelser handlar om huruvida de har använt droger eller inte under anstalts-

tiden. En del har knappt pratat om droger medan andra har nämnt det vid 

                                                      
76

 ”Begreppet påse har oftast en mer symbolisk betydelse och innefattar då att själv ha narkotika. 

Det vill säga vara den som håller i påsen och inte vara beroende av någon annan.” (Lander 2003, s 

359) 
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flera tillfällen under intervjuerna. En del har beskrivit det som ett problem, 

medan andra har pratat om det, som jag tolkar det, i mer positiva ordalag. 

Det kan dock tänkas att en del inte har berört det speciellt mycket, då det kan 

uppfattas som ett känsligt ämne att prata om. Det är ingenting vi direkt har 

frågat om, utan det har kommit upp om intervjudeltagaren har nämnt det.   

Hot och våld 

Förekomsten av hot och våld mellan intagna på fängelser har studerats tidi-

gare (Toch 1977, s 141 ff; Lindberg 2005a, s 119). Även mobbning på fäng-

elser har varit ett studieobjekt (Ireland 2002). I sammanhanget bör man tän-

ka på att fångar har små möjligheter att undvika varandra på ett fängelse, 

vilket gör hot och våld på fängelser extra allvarligt (O‟Donnell & Edgar 

1999, s 91).  

 

Vissa intervjudeltagare har beskrivit situationer som innehåller inslag av hot 

och våld på anstalter. En orsak som togs upp var att vissa personer hade 

skulder till andra intagna. Det kunde dels handla om saker som hade hänt på 

utsidan, men också om sådant som var aktuellt under anstaltstiden. För att bli 

kvitt skulder kunde man tvingas uträtta vissa saker, som att ta in vissa saker 

efter en permission. Mobiltelefoner, pengar och narkotika nämndes i sam-

manhanget.  

 

Det nämndes också att det ofta handlade om unga personer som blev tvinga-

de till olika saker, vilket rörde både fängelser för män och kvinnor. En man 

menade också att det var en del unga killar som var beredda att ta väldigt 

stora risker, för att bli accepterade av andra.  

 

En av de yngre intervjudeltagarna trodde inte att det var vanligt att man 

tvingade folk att göra saker, eftersom det skapade dålig stämning på avdel-

ningen. Om en person försökte utöva makt över andra fanns det alltid någon 

som inte accepterade det och då blev det problem för den förstnämnde per-

sonen.  

 

Det framkom dock att våld och hot användes för att ”sätta folk på plats”. En 

kvinna beskrev en hotfull situation på ett gym där flera fångar kom och ville 

bråka med henne. Anledningen var ett rykte som de hört och inte gillade 

men som enligt intervjudeltagaren inte stämde. Fängelsepersonal fanns dock 

i närheten och situationen avvärjdes.     

 

Min tolkning av intervjudeltagarnas berättelser om hot och våld är att det 

ibland används som ett maktmedel på fängelser. För att bli av med skulder 

eller för att bli accepterad kan man bli tvingad att utföra vissa saker. Det 

finns också i intervjuerna beskrivningar på strategier för att undvika att ham-

na i sådana situationer. En person menar att det gäller att ha ryggen fri när 
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man är intagen. Det är inte roligt att veta att det finns folk som är ute efter 

en, eftersom man inte har någonstans att ta vägen på en anstalt. Att hot och 

våld förekommer på anstalter är ett välkänt faktum enligt tidigare forskning. 

Däremot förekommer inte diskussioner om rädsla för hot och våld i samma 

utsträckning. Beskrivningar i intervjuerna visar dock på att det förekommer, 

och att det finns strategier för att undvika att bli utsatt för hot och våld, vilket 

skulle kunna tyda på att personer upplever rädsla.  

Skola i brott 

Förekommer det att man lär sig mer om kriminalitet under sin tid i fängelset? 

Bondeson diskuterar detta utifrån negativa påverkningsprocesser och be-

nämner det som kriminalisering på anstalt (1974, s 178 ff). Frågan kan också 

kopplas till teorier om inlärning, där teoretiker menar att inlärning av brotts-

ligt beteende sker genom interaktioner med andra personer i en kommunika-

tionsprocess (se exempelvis Sutherland 1939).  

 

I intervjuerna gavs exempel på att man lär sig nya saker, att man delar erfa-

renheter och att det sker informationsutbyte. En intervjudeltagare menade att 

det är fängelsemiljön som bidrar till att personer fortsätter att begå brott efter 

fängelsetiden. Blandar man personer med långa kriminella karriärer med 

dem som är oerfarna så blir det en skola i brott. Samtidigt tog han upp att det 

inte sker en regelrätt undervisning, utan de mindre erfarna lyssnar på samtal 

som förs och tar till sig den informationen. Den aspekten har även tagits upp 

av andra deltagare. På anstalterna pratas det mycket om brott. Både utifrån 

tidigare erfarenheter och vad som planeras efter frigivningen. Fler nämner att 

”de snappar upp saker som sägs” och på det sättet lär sig nya saker. Det gavs 

också exempel på att intervjudeltagare ansåg att berättelser om tidigare 

brottslighet överdrevs eller förskönades. En av intervjudeltagarna som var 

skeptisk till trovärdigheten i berättelserna utryckte sig så här:  

… går du in på kåken och lyssnar på alla rövarhistorier var alla knarklangare har 

grävt ner sina grejor i skogen, så skulle det inte kunna ske ett nybygge i Sverige 

utan att man skulle kunna stöta på en knarkpåse … (ID 11) 

  

En del intervjudeltagare ställde sig frågande till hur många av de brott som 

planerades som egentligen blev av efter fängelsetiden. 

 

Det förekom också diskussioner om huruvida de tipsar andra om exempelvis 

stöldobjekt eller liknande. För att det skulle ske menade en intervjudeltagare 

att de skulle känna varandra väl, annars hade han inget att vinna på att dela 

med sig av informationen. Det framkom också att det är mycket som hinner 

ändra sig under fängelsetiden, vilket gör att vissa tips kan bli inaktuella.  
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En person tog upp att den kriminella karriären förändras och utvecklas vare 

sig man är intagen på anstalt eller ute. Han var också kritisk till föreställ-

ningen att fängelset fungerar som en skola i brott vilket framgår i följande 

citat. 

… du kommer in som snattare och så kommer du ut som bankrånare, det stämmer 

inte, det stämmer absolut inte… (ID 8) 

 

Av intervjudeltagarnas berättelser under temat ”skola i brott” finns det utta-

landen som tyder på att det sker ett visst utbyte av information och erfaren-

heter. En del yngre snappar upp saker som sägs av äldre och mer erfarna 

personer. Samtidigt tolkar jag det som att det inte finns en uttalad tanke att 

de äldre exempelvis ska dela med sig av sina erfarenheter till de yngre. Det 

fanns också åsikter om att de kriminella karriärerna förändras och utvecklas 

vare sig man är intagen på anstalt eller ute. Det kan också tänkas att det är 

viktigt att prata om brott för att positionera sig och berätta vem man är. Al-

naes (2006) menar att på fängelse blir man ett med sitt brott. Genom att prata 

om tidigare erfarenheter och framtida planer förmedlar fångarna till varandra 

vem de är. Här kan det också tänkas att de kan berätta med vem de har begått 

brott tillsammans med tidigare och på det sättet förmedla att de i samman-

hanget är en ”bra” person.  

6.2.3 Kontakternas/relationernas betydelse efter 

anstaltsvistelsen 

Vänskap  

Är en gemensam fängelsevistelse en källa för vänskap som håller i sig även 

efter anstaltsvistelsen? Frågan om vänskapsrelationer på anstalt har diskute-

rats i tidigare forskning (Greer 2000; Severance 2005). Däremot tycks det 

inte vara vanligt förekommande att diskutera huruvida dessa relationer håller 

i sig efter fängelsetiden.  

 

En av intervjudeltagarna menade att det kan hänga samman med vilket fäng-

else och avdelning man är intagen på. Han tog behandlingsavdelning som 

exempel och menade att om man tillsammans med någon där skickas till ett 

behandlingshem så kan det hända att man blir mer sammansvetsad och väl-

digt goda vänner. En annan person sa att han hade hört av sig till personer 

som han lärt känna på fängelset och tyckte om. Det kunde hända att de fika-

de tillsammans. Men han sa även att syftet med att knyta kontakter på anstalt 

främst var till för kommande brottlighet, vilket jag återkommer till senare i 

avsnittet. En kvinna tog upp att vänskap på anstalt inte per automatik betyd-

de att de efter utskrivning begick brott tillsammans. Det var snarare så att de 
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sågs för att gå ut och äta tillsammans. En annan intervjudeltagare sa att de 

kontakter han hade kvar efter anstaltstiden enbart handlade om att ”kemin” 

stämde dem emellan. En kvinna med flera erfarenheter av fängelsevistelser 

uppgav att hon har ett fåtal vänner som hon hade lärt känna på anstalt. Hon 

menade att man helst vill glömma tiden på anstalt när man skrivs ut och där-

för inte behåller kontakten.  

 

Ett par av männen var inne på att om de själva fortsatte att begå brott när de 

skrevs ut var det inte juste att ha kontakt med en vän de lärt känna på anstalt 

om han hade bestämts sig för att sluta begå brott. En av dem uppgav att det 

fanns risk att den personen då kunde få polisens blickar riktade mot sig, och 

det ville han inte medverka till. Han tog även upp att det händer att man för-

söker hindra personer som man lärt känna på anstalt från att begå brott.  

… vissa som man sitter med dem man känner att man tar till sig här inne, dem 

som man umgås med mycket, en sådan människa vill man ju väl också och om 

man bibehåller kontakten med honom på utsidan och ser att de håller på att gå 

snett också, då snarare hjälper man till än att säga: hej, jag kan hjälpa dig att begå 

brott… (ID 11) 

 

Mer praktiska frågor, som bostadssituation, togs också upp som en anledning 

till varför man behåller en kontakt efter fängelsetiden. Det kan vara svårt 

med praktiska ting som bostad när man precis har skrivits ut från anstalt. 

Därför behåller man en kontakt som kan hjälpa till med det. Även möjlighe-

ter att få arbete genom en person som de lärt känna under anstaltsvistelsen 

nämndes som en anledning till att behålla kontakten.  

 

Samtliga intervjudeltagare menar att de försöker hitta personer att umgås 

med under fängelsetiden. Huruvida det utvecklas till en vänskap som håller i 

sig efter fängelsetiden finns det olika svar på. Här kan man givetvis diskutera 

innebörden av ordet vänskap (se Greer 2000). Jag har skapat temat vänskap 

och sedan tolkat vissa uttalanden som att det skulle handla om det. Uttalan-

den som ”tyckte om” och ”kemin stämde” kan tänkas handla om andra saker. 

En anledning till att de fortsätter att ha kontakt eller inte efter fängelsetiden 

kan tänkas ha med själva upplevelsen av fängelsevistelsen att göra. En kvin-

na nämnde att hon helst vill glömma den tiden och därför inte behåller kon-

takten med andra intagna.  

Brottslighet efter anstaltsvistelsen 

Begår man brott tillsammans efter en avslutad gemensam fängelsevistelse? 

Frågan är central i avhandlingen och har också undersökts i registerstudien. 

Tidigare forskning på området är sparsam. Sarnecki (1999 & 2001, s 79-102) 

har studerat frågan gällande ungdomar som har varit intagna på särskilda 
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ungdomshem. Resultatet visar att det var ovanligt, utifrån den registrerade 

brottsligheten, att ungdomar blev misstänkta för brott tillsammans efter den 

avslutade gemensamma tiden på hemmen.   

 

I intervjuerna frågade vi deltagarna om de begår brott tillsammans med per-

soner som de har lärt känna under anstaltstiden. Här relaterade intervjudelta-

garna både till sig själva och till andra personer. En del menade att de utöka-

de sitt kriminella nätverk genom nya kontakter under fängelsetiden. En me-

nade att syftet med kontakterna som skapades främst var för kommande 

brottslighet. Ökade möjligheter att få tag på droger nämndes också. Samti-

digt påpekade ett par intervjudeltagare att det inte är med vem som helst man 

begår brott tillsammans med. 

Så det är inte med vem som helst man begår ett värdetransportrån med liksom … 

man känner ju oftast varandra väldigt väl för att kunna vara säker på sin kollega 

eller partner eller vad man ska säga… ifall man åker dit… så vad personen ifråga 

säger på de här förhören… så man litar ju på varandra till hundratio procent. (ID 

2) 

 

Vilka personer man begår brott tillsammans med kan tänkas vara avhängigt 

vilken typ av brott det rör sig om. Vissa typer av brott, som kräver mer pla-

nering och fördelning av olika uppgifter, kan tänkas vara mer beroende av att 

man känner varandra väl och litar på varandra. Om relationer som har sitt 

ursprung i en gemensam fängelsevistelse kan nå upp till dessa kriterier är en 

öppen fråga. 

 

En kvinna var inne på att brottstyper har betydelse för huruvida man begår 

brott tillsammans eller ses för att umgås.  

… det kan också vara så att tjejerna som man sitter med kan man träffa där ute 

om man väljer det, men man jobbar ju på olika sätt också, man gör ju olika saker, 

man sitter ju inte för samma saker precis. (ID 10) 

 

Det finns också exempel på i intervjuerna att de tror att andra begår brott 

tillsammans efter anstaltstiden. Det har inte hänt dem själva men det händer 

andra. Eller att de säger att de känner andra som har gjort det. En man berät-

tade emellertid att fängelsestraffet som han avtjänade nu, kom sig av att han 

hade begått brott tillsammans med en person som han hade lärt känna under 

hans förra verkställighet.  

 

En del menade att gemensam brottslighet efter fängelsetiden mer var tillfäl-

ligheter och som inte kom sig av att man planerade brott inne på anstalten. 
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En del tog också upp att det var mycket prat om det på anstalten men att det i 

realiteten inte blev av, vilket nästa citat är ett exempel på.  

I: Men du tror att man begår brott tillsammans med dem man träffat inne på fäng-

elset eller anstalten? 

ID: Ja, det är möjligt alltså. Men det är inte det vanliga. Det vanliga tror jag är att 

det blir ganska mycket prat, de kanske ska träffas sen, får se om vi ska hitta på 

något. Men det där är också en myt liksom att man skulle sitta inne i fängelser 

och planera en massa brott, som man ska göra när man ska friges. (ID 5) 

 

I intervjuerna framkom att det händer att man begår brott tillsammans med 

personer som man har lärt känna på anstalt. Samtidigt menar flera av inter-

vjudeltagarna att det hör till ovanligheterna. Intressanta är diskussionerna om 

att man tror att andra gör det. En tolkning kan vara att det planeras en massa 

brott som man hör talas om och därför tror att det ska ske. Eller att man själv 

har begått brott tillsammans med en person som man har varit intagen till-

sammans med och därmed tror att det även sker för andra.  

Behålls eller avslutas kontakterna/relationerna efter fängelsetiden 

Vad händer efter fängelsetiden med kontakterna/relationerna som har ska-

pats på fängelset? Behåller man dem eller avslutar man dem och vad är an-

ledningarna till detta? Tidigare forskning har exempelvis visat att tillit är 

extra viktigt när det gäller kontakter mellan kriminella (Åkerström 1983, s 

144). 

 

Intervjudeltagarna har berättat att man exempelvis byter telefonnummer med 

ett antal personer när man skrivs ut från anstalt. Olika anledningar har tagits 

upp till varför man sedan tar kontakt med dem eller avstår.  

 

Ska man behålla en kontakt måste den vara gynnsam eller värd någonting. 

Den ska alltså vara gynnsam för den framtida kriminaliteten. En del har ock-

så nämnt att det har varit för att man har blivit vänner under tiden och därför 

behåller kontakten. Praktiska ting, som har tagits upp tidigare, som att ha 

någonstans att bo nämndes också. För att kontakterna ska vara intressanta 

efter fängelsetiden bör man också skrivas ut ungefär samtidigt menade ett 

par av männen som intervjuades. 

 

Flera aspekter på varför man avslutar kontakter/relationer har tagits upp. När 

man friges händer en massa saker som kan påverka anledningen till att man 

inte behåller kontakten. Det kanske inte känns lika intressant eller viktigt att 

fortsätta relationen när man kommer ut. Det kan också bero på att man redan 

har ett kontaktnät eller vänner som är mer betydelsefulla. En annan anled-
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ning kan vara att man själv eller de andra åker fast igen vilket omöjliggör 

kontakten. En person tog upp att man som kvinna ofta hamnar i männens 

värld när man kommer ut från anstalt. Hon beskrev det som att det förekom 

en konkurrens mellan kvinnorna om exempelvis status, vilket ledde till att 

många kvinnor var tillsammans med män i stället. Även en av de andra 

kvinnorna sa att hon för det mesta var tillsammans med män på utsidan. Den 

förstnämnda kvinnan beskrev också att man var rädd för djupare vänskap 

med kvinnor, för att man blev mer sårbar om relationen skulle ta slut. Hon 

relaterar det här till hur det förhåller sig när man håller på med droger.  

 

Drogernas påverkan på relationerna efter fängelsetiden har diskuterats. En 

person menade att när han kom ut och började med droger igen, släppte han 

tanken på att ta kontakt med de han hade varit intagen tillsammans med. En 

kvinna tog upp att man får andra intressen när man kommer ur från anstalten 

och återigen börjar med droger. Andra menade att personer som de upplevde 

som trevliga på fängelset förändrades till det sämre på utsidan, när de höll på 

med droger. Därför avslutades relationerna. Det kunde också handla om att 

personer inte levde upp till den bild som andra fått av honom under anstalts-

tiden.  

 … min första fängelsedom så var det många som man ställde upp på emotionellt, 

ekonomiskt, vad tusan det än månde vara, sen när man träffade på personerna i 

sin rätta miljö på utsidan så visade det sig att man hade blivit förd bakom ljuset, 

människor som påstod sig vara någon eller ha något eller vara på något speciellt 

sätt och sedan när man ser dem i dess rätta element så är de raka motsatsen. (ID 

11) 

 

På frågan om han bryter kontakten med personer som inte var som han hade 

förväntat sig blir svaret ja, och han efterlyser mer ärlighet och rakhet under 

fängelsetiden. 

 

Geografiska faktorer tog två personer upp. De menade att det var svårt att 

behålla en kontakt med personer som bodde på flera mils avstånd och Skåne 

och Norrland nämndes som exempel.  

 

När intervjudeltagarna har pratat om varför kontakter/relationer avslutas 

respektive behålls efter fängelsevistelsen har fokus framför allt varit på att 

kontakterna avslutas. En tolkning kan vara att det sker så i de flesta fallen, 

därför kan de relatera till det i större utsträckning. Intentionen kan ha varit 

att man ska behålla kontakten, men det händer mycket när man skrivs ut från 

anstalt vilket gör att de tänkta mötena inte blir av. Flera orsaker har tagits 

upp som att de återgår till gamla vänner, personer förändras på utsidan, geo-

grafiska avstånd och att kvinnor hamnar i männens värld.  
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6.2.4 Gäng, nätverk och grupperingar 

I intervjuerna ställdes frågor om gäng och nätverk. Bland annat bad vi inter-

vjudeltagarna att definiera begreppen vilket har diskuterats tidigare under 

avsnittet om definition. Vad som avses med begreppen visade sig vara olika. 

Ett tredje begrepp som det relaterades till i diskussionerna är grupperingar.  

 

I diskussioner där grupperingar användes som begrepp menade en intervju-

deltagare att vissa grupperingar utanför anstalterna hade hand om en viss typ 

av brottslighet. Men det var inte någon form av toppstyrning i dessa, det vill 

säga att det var vissa personer som hade makt och kontroll över verksamhe-

ten. En annan person, en man, menade att det inte går att umgås med alla på 

en anstalt och därför blev det grupperingar. En kvinna sa att det sällan var 

grupperingar på anstalter, dock bildade utlänningar grupperingar och relate-

rade till språkförbistringar.    

 

I diskussioner om begreppet gäng menade ett par av männen att det är ett 

gäng när man har namngivit det. I intervjuerna relaterades det emellanåt till 

namngivna gäng. I en diskussion togs det upp att det finns många osäkra 

killar som behöver folk som kan försvara dem och som dessutom är beredda 

att ta stora risker. En man tog upp att en del intagna skryter om att de tillhör 

olika gäng. Han menade dock att är man med i ett gäng så pratar man inte 

om det, vilket gjorde att han inte trodde på dem som talade om det vitt och 

brett. Samma person trodde att det var mer vanligt med gäng på anstalter 

som har en hög säkerhetsklass i jämförelse med dem som är lågt klassifice-

rade. En kvinna använde begreppet gäng för samtliga intagna på anstalter där 

hon hade varit. Hon beskrev det som en pyramid med en ledare i toppen som 

var en äldre kvinna med stor erfarenhet av kriminalitet och fängelsevistelser. 

En annan kvinna benämnde de kvinnorna som ”drottningar”. Den sistnämn-

da kvinnan ifrågasatte gäng som fenomen. Hon trodde inte att det fanns så 

enormt starka strukturer eller att brottsligheten var så organiserad, och be-

skyller media för att ge en felaktig bild av hur brottsligheten ser ut. En tredje 

kvinna sa så här om gäng på anstalter för kvinnor. 

Jag har aldrig varit med om att det har startats något gäng på kvinnoanstalter, det 

kanske förekommer, jag vet inte. (ID 10) 

 

Däremot menade hon att det förekom grupperingar på anstalt. Främst för-

knippade hon det med utländska kvinnor. Jag återkommer till den diskussio-

nen senare i avsnittet under rubriken ”Etnicitet och språk”. 

  

Begreppet nätverk har använts främst i samband med att kriminella nätverk 

har diskuterats, men även då inte kriminalitet avses och har då benämnts som 
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goda nätverk. Det senare har exempelvis handlat om relationer till familj och 

till andra personer som vill en väl. Då kriminella nätverk har använts som 

begrepp har det ofta handlat om relationer som personerna har utanför fäng-

elset. I nätverken finner man stöd, hjälp och samarbetspartners. Att utöka sitt 

kriminella nätverk genom att skapa nya kontakter på anstalten har diskute-

rats av en del intervjudeltagare. Ett par personer tog upp att nätverken består 

av personer som begår samma typ av brottslighet.  

 

I ett par intervjuer relaterades de olika begreppen till varandra. En man me-

nade att han ingick i en gruppering som i sin tur var kopplad till ett större 

nätverk. En annan man uttryckte sig enligt citatet som följer.  

Personligen har jag aldrig varit med i ett gäng, men däremot så har jag haft ett 

nätverk som har bestått av gängmedlemmar… andra kriminella människor och 

man kan väl se det som någon slags frilansare av något slag och man är inte upp-

bunden till något gäng då. (ID 2) 

 

Ett par av intervjudeltagarna har diskuterat medias roll när det gäller att 

framställa bilden av gäng. En man menade att han aldrig har förstått sig på 

det som står i tidningarna, att olika gäng styr inne på anstalterna. Hans erfa-

renhet är att han aldrig har märkt av något gäng på anstalter. Han ansåg att 

medias bild av intagna över huvud taget var felaktig. Det finns alla sorters 

människor där som i samhället i övrigt. En annan man berättade om ett gäng 

barndomskamrater som för skoj skull kallade sig för ett namn vilket media 

tog upp, och enligt honom förstorade upp det hela. En tredje man var skep-

tisk till att det numera fanns gäng som hade sitt ursprung i en anstaltsvistel-

se.  

ID: … men sådana där anstaltsgäng det är en myt, det är kanske någonting som 

fanns på åttio- och nittiotalet, de är nog utdöda nu. 

I: Menar du sådana som skapades på anstalt? 

ID: Som skapades på anstalt bara för anstalt, det är ingenting som jag stött på, 

utan det där är någonting man hör, gamla berättelser om ja, på nittiotalet på Kum-

laanstalten typ.  (ID 12) 

 

Min tolkning av hur begreppen gäng, nätverk och grupperingar används av 

intervjudeltagarna är att det, föga förvånande, inte finns gemensamma defi-

nitioner för dem. I intervjuerna har olika begrepp använts där jag har tolkat 

det som att de har menat samma sak. En har beskrivit ett fenomen som ett 

gäng, medan en annan i liknande beskrivning har använt begreppet gruppe-

ring. I ett samtal är det kanske inte så märkligt, eftersom man sällan reflekte-
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rar över hur begrepp används just då. Emellertid har det i intervjuerna frågats 

om definitioner av gäng och nätverk. Samtidigt har en del intervjudeltagare 

relaterat olika begrepp till varandra, vilket visat på att det för dem har olika 

innebörder. Både kvinnorna och männen använder ordet gäng för att beskri-

va olika slags sammanslutningar och nämner omständigheter som tyder på 

att de har samma funktion (se Fortsyth & Evans  2003). Däremot är det ing-

en kvinna som har pratat om namn på gäng, attribut för ett gäng eller dylikt, 

vilken en del av männen har gjort. Det kan antingen tolkas som att namngiv-

na gäng och gängattribut inte förekommer bland kvinnorna eller att de inte 

vill nämna det.  

 

I avsnitten som följer, liksom i det ovan, som handlar om gäng, nätverk och 

grupperingar används intervjudeltagarnas begrepp om inget annat anges.    

Etnicitet och språk 

Frågor om etnicitet och fängelse har diskuterats i den anglosaxiska litteratu-

ren (Matthews 1999, s 208 ff) och även i samband med resonemang om 

gängbildningar (Buentello m.fl. 1991). Det har handlat om att personer som 

kommer från samma länder, talar samma språk etcetera grupperar sig eller 

bildar gäng. Anledningarna kan exempelvis vara språkförbistringar eller 

konflikter med andra grupper.  

 

När gäng, nätverk och grupperingar diskuterades i intervjuerna nämndes 

etnicitet och språk som anledningar till att man håller ihop på anstalter. En 

kvinna menade att det inte var så vanligt med gängbildningar på fängelser 

för kvinnor, om det inte var så att det var utländska personer intagna där. 

Hon uppgav deras bristande kunskaper i svenska som skäl till att de höll 

ihop. En man diskuterade också detta och menade att det kunde bli gruppe-

ringar efter det land man kom ifrån och/eller om man pratade samma språk. 

Han tog också upp att vissa av dem redan kände varandra sedan tidigare. En 

intervjudeltagare som är bland de äldre, sa att det alltid hade funnits gruppe-

ringar på fängelser. Tidigare var det uppdelat efter att finnarna höll ihop och 

att svenskarna höll ihop. En annan man diskuterade hur det förhöll sig utan-

för anstalterna och menade att det var skillnad mellan olika städer huruvida 

grupperingarna var etniskt homogena eller inte. Han menade att i Stockholm 

är grupperingarna heterogena, medan de i Göteborg är homogena.   

 

En man menade att han hade en fördel av att kunna flera olika språk, då det 

underlättade i kontakter med andra. Det var också några av intervjudeltagar-

na som både explicit och implicit uttryckte sitt ogillande mot personer med 

utländsk härkomst. Det handlade bland annat om yngre män från förorterna 

som de uttryckte hade problem med attityder gentemot andra intagna.  
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Det har tidigare framkommit att det är viktigt att ha personer att umgås med 

under fängelsetiden, och då kan det tänkas att språket är en källa till det. Det 

kan också tänkas att personer från andra länder eller personer som inte pratar 

svenska har färre möjligheter att skapa kontakter på anstalt med andra intag-

na. Dels finns det en misstänksamhet mot dem, dels rör det sig om språkför-

bistringar.    

Rekrytering till gäng 

I den tidigare nämnda pilotstudien (Roxell 2002) fanns ett intresse att försö-

ka studera rekryterig till olika gäng. Resultatet visade att det var ovanligt att 

personer som var klassificerade som gängmedlemmar begick brott tillsam-

mans efter frigivning. Det skulle kunna tolkas som att det inte rekryteras till 

gäng på fängelser, om man ser den gemensamma brottsligheten som ett mått 

på det.  

 

En av intervjudeltagarna menade att detta att bli medlem i ett gäng är en lång 

process. Därför tror han inte att det räcker med att träffas på anstalt för att bli 

medlem i ett gäng. Ett par män har i intervjuerna pratat om rekrytering till 

gäng utanför anstalterna. Anledningen till att man ansluter sig till gäng me-

nade en av dem är att man saknar någonting, som en familj eller en manlig 

förebild. I gänget känner man gemenskap med sina bröder och finner trygg-

het. Den andre mannen gav exempel på att personer som har gjort misstag 

och därmed har blivit utstötta i området där de bor, söker sig till gängen. Han 

menar att i ett gäng ska man kunna ta order, vilket passar de här killarna.  

 

I intervjuerna har de pratat om att de känner till andra som har gått med i 

namngivna gäng och att de har gängmedlemmar i sitt kriminella nätverk. De 

nämner också att dessa personer saknar någonting eller har gjort sådana 

misstag att andra personer, förutom gängmedlemmar, inte vill ha med dem 

att göra. Min tolkning är att intervjudeltagarna distanserar sig till det feno-

men som de benämner gäng. Det kan också tänkas att de inte vill bli för-

knippade med personer som de beskriver som otrygga och utstötta.  

Fördelar och nackdelar med gäng  

Att söka skydd gentemot andra fångar har diskuterats i den tidigare forsk-

ningen som en anledning till att gäng uppstår (Fong & Buentello 1991, s 66). 

Under fängelsetiden menar en del av de intervjuade att det kan vara en fördel 

att vara med i ett gäng. Att det är skönt att ha uppbackning från andra om det 

händer någonting eller att få skydd är ett par anledningar som nämns av män. 

Det här ifrågasätts dock av en man som utrycker sig så här: 
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Det är en massa myter som far omkring. Att det skulle vara liksom någon slags 

heder i gäng och man ställer upp för varandra, hundra procent och så, det undrar 

jag verkligen för i kriminella miljöer så finns det inget sådant. Så fort man inte 

tjänar någonting på det själv… så kan den personen dra åt helvete. (ID 5) 

 

Nackdelar som nämns är konflikter med andra gäng, att man lättare åker fast 

om man är med i ett gäng eftersom polisen har blickarna på dem hela tiden 

och har man väl gått med är det svårt att begära utträde. En man sa att han 

inte pratade om att han kände gängmedlemmar eftersom det då kunde hända 

att han fick stå till svars för dessa personer. Samma person tog upp att han 

undvek att blanda sig i saker som hade med gäng att göra, eftersom han inte 

kunde ha kontroll över saker som skedde. Ytterligare en man menade att han 

inte ville underkasta sig en ledare som skulle beordra honom att utföra vissa 

saker.  

 

I intervjuerna har både fördelar och nackdelar diskuterats när det gäller att 

vara med i gäng eller i grupperingar. Starkare nackdelar än fördelar har tagits 

upp. Min tolkning är att de intervjudeltagare som har diskuterat detta har haft 

en relativt negativ inställning till gäng. Det visar sig genom att de utrycker 

sig i negativa termer och ser problem med att vara med i gäng. Det skulle 

också kunna vara ett uttryck för en besvikelse för att exempelvis inte ha bli-

vit tillfrågad om att vara med i något gäng. Det troliga är dock det först-

nämnda, med tanke på ifrågasättandet av gäng som fenomen, vilket fram-

kommit i intervjuerna. Intressant är också de kontrasterande uppfattningarna 

att det exempelvis är en fördel att vara med i ett gäng under fängelsetiden för 

att ha uppbackning eller att få skydd. Det kan tänkas att intervjudeltagarna 

menar olika saker när de beskriver gänget som de själva är med i och gängen 

som beskrivs i negativa termer. 

6.3 Sammanfattning och analys av resultaten i 

intervjustudien 

I det här avsnittet blir det en analys och teoretisk återkoppling av resultaten i 

intervjustudien. Här fokuseras tiden före, under och efter anstaltsvistelsen. I 

likhet med analysen av registerstudien kommer strukturella och individuella 

faktorer att diskuteras.  

 

När en person kommer till ett fängelse för att avtjäna ett fängelsestraff är 

förutsättningarna för hur personen ska tas emot av andra intagna beroende av 

tidigare händelser. Typer av brott, kontaktnät, tidigare beteenden och tidiga-

re erfarenheter, är faktorer som påverkar det. Vissa typer av brott, som våld-

täkt, kvinnomisshandel och pedofili, accepteras vanligtvis inte av fångar (se 
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även Bondeson 1974; Lindberg 2005a & 2005b; Junninen 2006). Ett stort 

kontaktnät ökar sannolikheten för att personen ska känna någon på anstalten 

sedan tidigare eller att någon känner till honom eller henne. Om andra kan 

intyga att det är en ”bra” person blir det lättare att bli accepterad av andra 

fångar. Bra i det här sammanhanget, handlar om att ha begått rätt typ av brott 

och inte har angivit någon. Det sistnämnda är exempel på ett tidigare beteen-

de som inte accepteras av fångar. Tidigare erfarenheter av fängelsestraff är 

också en merit i sammanhanget (se även Lindberg 2005a & 2005b). Det kan 

tänkas att personerna då vet vilka regler som gäller på anstalt, vilket gör att 

de anpassar sig snabbare och därmed inte utgör ett problem för andra fångar. 

Det kan också tänkas att det ökar sannolikheten att de känner folk sedan 

tidigare, vilket nämnts som en fördel.  

 

Hur den nyanlände fången har agerat tidigare handlar också om frågor om 

tillit (von Lampe & Johansen, 2003). Det handlar om erfarenheter av perso-

nens beteende och karaktär, vilket kan spela roll för hur han eller hon agerar 

i framtiden. Genom olika strategier försöker fångarna bilda sig en uppfatt-

ning om personens tillit. Om det inte finns någon på anstalten som kan inty-

ga att det går att lita på personen, händer det att de vänder sig till andra an-

stalter för att få den informationen. Här spelar också storleken på det brotts-

liga nätverket roll. Ju fler som ingår, desto fler kan ge den informationen. 

Kriminellt kapital har också betydelse i sammanhanget (Hagan & McCarthy 

1997). Har en person erfarenheter sedan tidigare av brott och straff underlät-

tar det situationen. Med andra ord kan det konstateras att personer har olika 

förutsättningar att bli accepterade av andra fångar redan då de kommer till 

anstalt, vilket också påverkar möjligheterna att skapa kontakter med andra 

under fängelsetiden. 

 

Hur har intervjudeltagarna resonerat kring hur de skapar kontakter/relationer 

med andra fångar? Flera har framhållit att det är viktigt att ha andra att um-

gås med under fängelsetiden, för att tillvaron ska bli drägligare. En del har 

påpekat att det inte finns någon skillnad hur kontakter/relationer skapas på 

och utanför anstalt. Människor som de tycker om umgås de med. Samtidigt 

har andra tagit upp aspekter som kan ses som typiska för fängelsevärlden 

och har betydelse för hur kontakter/relationer skapas. Exempelvis att olika 

tider för utskrivning påverkar relationer på så sätt att fången känner sig 

övergiven när den ena skrivs ut och hon blir ensam kvar. Vilket i sin tur kan 

påverka huruvida de väljer att inleda nya kontakter/relationer. Eller att de 

inte har lust att skapa kontakter i slutet av verkställigheten. Nya bekantska-

per blir då inte aktuella. Det har också framkommit att det kan vara stora 

skillnader mellan olika avdelningar när det gäller huruvida fångarna bemöter 

och respekterar varandra. På vissa avdelningar, som exempel har motiva-

tions- och behandlingsavdelningar nämnts, är det vanligtvis en mer vänskap-

lig atmosfär. Det gör att förutsättningarna för att skapa kontakter är annor-
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lunda där än på avdelningar där det råder en mer fientlig inställning. Det 

behöver i och för sig inte betyda att det skapas fler kontakter på ”lugna” 

avdelningar. Däremot kan syftet med kontakterna vara olika. På en avdel-

ning där de är mer fientligt inställd till varandra kanske syftet är att känna 

trygghet, medan syftet med kontakten på en ”lugn” avdelning exempelvis är 

att ha ett intellektuellt utbyte. I intervjuerna har det således framkommit att 

strukturella faktorer förknippade med fängelset som institution påverkar 

huruvida kontakter/relationer skapas.  

 

Intervjudeltagarna har också berättat att de undviker vissa personer. De som 

är auktoritära, så kallade kåkfarartjejer, unga män från förorterna, personer 

som bryter mot informella regler och personer som de inte har ett intellektu-

ellt utbyte av, är exempel på personer som intervjudeltagarna har sagt att de 

undviker. Uttalanden som att ”man inte vill bli förknippad med fel personer” 

kan tolkas som att de visar vem de är genom dem som de umgås med. På 

samma sätt som brotten de har begått har betydelse för att visa vem de är, 

tycks även umgänget förmedla det. Hur de uppfattas av andra har framträtt 

som en betydande faktor under fängelsetiden. Det hänger också samman 

med hur de förhåller sig till de informella reglerna. Om de inrättar sig i ledet, 

vilket innebär att de exempelvis undviker att tala med personalen och att de 

kan visa sig starka i olika situationer, beskriver intervjudeltagarna att de får 

en drägligare tillvaro på fängelset. Om de däremot inte gör det finns det risk 

för repressalier från andra fångar i form av hot och våld.   

 

Även andra faktorer som ålder, droger och utländsk härkomst har diskuterats 

i samband med hur relationer/kontakter skapas. Vanligtvis umgås de med 

personer som är i samma ålder som dem själva, men det finns undantag. Det 

gavs exempel på att de umgicks med fångar som var äldre eller yngre än 

dem själva. Känner de andra fångar sedan tidigare umgås de med dem. An-

vänder de droger kan det vara en anledning till att de umgås med andra per-

soner som också gör det. Personer från andra länder och/eller som talar 

samma språk tycks umgås med varandra. Faktorer som är förknippade med 

individen har också betydelse för hur kontakter/relationer skapas under fäng-

elsetiden.  

 

Kontakternas betydelse under fängelsetiden har diskuterats utifrån olika 

aspekter. Framför allt har diskussionerna handlat om att ha någon eller några 

att umgås med under tiden. Gemensamma intressen eller värderingar, drog-

användning och gemensamt språk har nämnts som anledningar till att perso-

ner umgås. Hos andra kan de finna stöd och hjälp samt söka skydd eller få 

uppbackning om det behövs. En del har också framhållit att den främsta 

anledningen till att de skapar kontakter under fängelsetiden är för framtida 

brottslighet. Som framkommit tidigare diskuteras det en hel del om både 

tidigare erfarenheter och framtida brott under anstaltstiden. Det kan dels 
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handla om att fångarna visar vem de är genom att berätta om tidigare erfa-

renheter, dels kan det vara ett sätt att etablera nya kontakter inför framtida 

brottslighet. Kan det då påstås att fängelset är en skola i brott? Ja, till viss del 

eftersom en del intervjudeltagare har nämnt att de lyssnar på samtalen som 

förs och tar till sig ny information. Samtidigt har trovärdigheten i berättel-

serna ifrågasatts av vissa intervjudeltagare. De undrar över hur många av de 

brott som planeras och de hör talas om under fängelsetiden som verkligen 

sker i realiteten. Huruvida fängelset ska betraktas som en skola i brott när det 

gäller medbrottslingsskap efter den gemensamma fängelsetiden återkommer 

jag till.   

 

I diskussionerna om hur kontakter/relationer skapas och dess betydelse under 

fängelsetiden, finns det faktorer som tyder på att fångarna prisoniseras. Bon-

deson (1974, s 525) fann att negativa påverkansprocesser under fängelseti-

den medförde en mer kriminell inställning och en socialisering till en krimi-

nell subkultur. Utifrån den här intervjustudien är det svårt att uttala sig om 

huruvida deltagarna har fått en mer kriminell inställning under fängelsetiden. 

Däremot har det framkommit exempel på att de har socialiserats till en kri-

minell subkultur. De informella reglerna styr vilka beteenden som är accep-

terade och hur fångarna ska förhålla sig till olika saker under fängelsetiden. 

Det finns i intervjudeltagarnas utsagor flera exempel på hur de anpassar sig 

till de informella regler som gäller på anstalten. Med andra ord så anpassar 

de sig till den kriminella subkultur som råder på fängelset. Det finns också 

exempel på att olika fängelser och olika avdelningar inom samma fängelse 

kan vara väldigt skiljaktiga med tanke på hur fångarna förhåller sig till var-

andra. En del av intervjudeltagarna har även diskuterat att det förekommer 

hierarkier mellan de intagna på vissa ställen, vilket påverkar fångarnas för-

hållande till varandra. Det tyder på att det finns olika kriminella subkulturer 

som dels har med anstalt eller avdelning att göra, dels med vilka personer 

som är intagna tillsammans. Det kan också tänkas att på vissa fängelser eller 

avdelningar finns det inga eller små tendenser till prisonisering. Alnaes 

(2006, s 129) menade att det fanns tendenser till prisonisering på den slutna 

anstalten som han studerade, men däremot inte på den öppna. I intervjustudi-

en är det inte möjligt att dra den slutsatsen. Däremot kan det konstateras att 

det har framkommit skillnader mellan anstalter och avdelningar vilket tyder 

på att prisonisering ibland är förekommande och ibland inte. Registerstudien 

visade att de som blev misstänkta för brott tillsammans efter den avslutade 

gemensamma fängelsevistelsen vanligtvis skrevs ut från en sluten anstalt. 

Det resultatet tyder också på att det kan vara skillnader mellan olika anstalter 

när det gäller prisonisering. Som nämnts tidigare kan det också vara så att 

personer som är intagna på slutna anstalter vanligtvis är mer belastade än 

personer på öppna anstalter, vilket kan ha betydelse för huruvida de begår 

brott tillsammans efter fängelsetiden.   
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I intervjuerna har det framkommit olika anledningar till varför en kon-

takt/relation bibehålls eller avslutas efter fängelsetiden. Bland annat behåller 

en del kontakter inför framtida brottslighet. Däremot verkar det vara svårt att 

upprätthålla kontakter som har skapats under fängelsetiden. I det samman-

hanget har personers brottsliga nätverk betydelse. Flera har beskrivit att de 

återgår till gamla vänner och därmed förlorar kontakten med de nyvunna 

vännerna från anstalten. För kvinnorna innebär det att de återgår till ett nät-

verk av män, vilket gör att de nya kontakterna med kvinnor rinner ut i san-

den. Registerstudien visade att 15 procent av undersökningspopulationen är 

misstänkta för brott med samma person både före och efter fängelsevistelsen. 

Medan endast 2 procent är misstänkta för brott med en person som de tro-

ligtvis har lärt känna under fängelsetiden. Med andra ord tyder båda studier-

na på att det brottsliga nätverket sedan tidigare har betydelse för att nyvunna 

relationer avslutas.  

 

Tillit är även betydelsefull i sammanhanget (se von Lampe & Johansen 

2003). Om personer förändras i samband med användning av droger har 

intervjudeltagarna menat att de inte längre har förtroende för dem. Om en 

person har ljugit om eller överdrivit sin egen kapacitet under fängelsetiden, 

går det inte längre att lita på den personen. Relationerna avslutas därmed. 

Med andra ord kan en förändrad inställning till en person, som innebär att 

tilliten har minskat, medföra att relationer avslutas.  

 

Tidpunkterna för utskrivning är ytterligare en faktor som påverkar att kon-

takter avslutas. Är det för lång tid mellan tidpunkterna för utskrivning, hin-

ner andra saker hända under tiden vilket gör att relationerna avslutas. Med 

andra ord har strukturella faktorer, som utskrivningstidpunkt, betydelse för 

medbrottslingsskap efter fängelsetiden. Det framkom också i registerstudien.   

 

Även individuella faktorer påverkar att relationer avslutas. Stora geografiska 

avstånd mellan personernas hemorter försvårar kontaktmöjligheterna, vilket 

leder till att kontakterna avslutas. Personer åker fast igen och döms till fäng-

elsestraff, vilket försvårar eller omöjliggör kontakterna.  

 

Sammanfattningsvis har det framkommit en rad olika faktorer som leder till 

varför kontakter/relationer avslutas efter en gemensam fängelsetid, fastän 

intentionen har varit att behålla dem. Resultatet kan därmed ge en ökad kun-

skap om varför vi i den registrerade brottsligheten inte hittar fler fall av 

medbrottslingsskap efter en gemensam fängelsevistelse. Fängelset kan där-

med inte betraktas som en skola i brott när det gäller att skapa nya kontakter 

som faktiskt leder till medbrottslingsskap.  

 

I intervjuerna har också gäng, nätverk och grupperingar varit föremål för 

diskussion. Diskussionerna har handlat om att det ibland blir grupperingar på 
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fängelser. Det kan då snarare ses som ett umgängesmönster än att det finns 

ett uttalat syfte med grupperingarna. Någon har nämnt att det kan vara skönt 

att ha personer som backar upp om det skulle hända något. Det har däremot 

inte framkommit i intervjuerna att det förekommer fängelsegäng på anstal-

terna, med syftet att utöva makt och ha kontroll över andra intagna. En del 

intervjudeltagare har nämnt att personer som tillhör gäng som är etablerade 

utanför fängelset, som exempelvis mc-gäng, vanligtvis håller en låg profil 

under verkställighetsperioden. De pratar exempelvis inte om att de tillhör ett 

gäng. Intervjudeltagarna trodde inte att fångar rekryterades till etablerade 

gäng under anstaltstiden, då det är en process som tar lång tid. Resultatet i 

registerstudien tyder inte heller på att det rekryteras till gäng under anstalts-

tiden.  

 

De sammanslutningar som intervjudeltagarna har beskrivit förekommer på 

anstalt, vare sig de har benämnts som gäng, nätverk eller grupperingar, tycks 

ha samma betydelse som kontakter/relationer på individnivå. Med andra ord 

kan det ses som att det är samma faktorer som påverkar hur relationer skapas 

mellan ett par personer och mellan flera personer. Som understrukits tidigare 

är det viktigt att ha personer att umgås med under fängelsetiden. Ibland sker 

det i par, ibland i grupper.  

 

I intervjudeltagarnas utsagor har framför allt nackdelarna med att vara med i 

gäng diskuterats. De menade att om de är med i ett gäng som är etablerade 

utanför anstalten, måste de stå till svars för saker som andra gängmedlemmar 

har gjort. Det kan då medföra problem under en fängelsevistelse. En del har 

också menat att de inte vill underkasta sig en ledare och utföra saker som 

han beordrar. Det kan tänkas att det som framkommit i intervjustudien om 

gäng är ett resultat av urvalet av intervjudeltagare. I och med att urvalet har 

skett med hjälp av nyckelinformanter har de valt ut vissa personer som de 

har ansett lämpliga att intervjua. Det kan i sin tur innebära att vissa aspekter 

inte blir belysta.     

 

En del kvinnor i intervjustudien har menat att det inte förekommer gäng 

bland kvinnor, med tydliga strukturer och klara syften. Däremot har kvin-

norna beskrivit olika slags grupperingar på anstalterna på samma sätt som 

männen i intervjustudien har gjort. Det tyder på att det finns likheter mellan 

kvinnor och män när det gäller att formera sig i grupper under anstaltstiden  

 

Sammanfattningsvis har intervjudeltagarna främst uttryckt negativa aspekter 

av att vara med i gäng. Det har då företrädesvis handlat om att vara med i 

gäng som de anser är etablerade utanför anstalterna. De har också ifrågasatt 

att det bildas gäng på anstalterna med syfte att ha makt och kontroll över 

andra intagna. Däremot har de beskrivit att det förekommer grupperingar i 

form av personer som umgås med varandra.  
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7. SLUTSATSER 

I den här avhandlingen har det framkommit att medbrottslingsskap efter en 

avslutad gemensam fängelsevistelse är en ovanlig händelse. Det vill säga att 

det är sällsynt att personer efter en gemensam tid på fängelse blir misstänkta 

för brott tillsammans efter utskrivning. Detta har framkommit dels genom 

studiet av den registrerade brottsligheten, dels genom intervjuer med intagna 

och frigivna fångar. Det var också resultatet av tidigare pilotstudier (Roxell 

2002 & 2004). Med andra ord ger samtliga studier stöd för den slutsatsen.  

 

Förutsättningar för att kontakter/relationer ska skapas under fängelsetiden 

har studerats. Det framkom att strukturella faktorer som typ av anstalt eller 

avdelning och tidpunkt för utskrivning påverkar sådana kontakter/relationer. 

Registerstudien visade att de fångar som blev misstänkta för brott efter den 

gemensamma avslutade fängelsetiden vanligtvis skrevs ut från anstalter som 

har en förhöjd säkerhet. Det kan också vara så att de som har varit intagna på 

sådana fängelser begår mer allvarliga brott och är mer belastade, vilket kan 

tänkas påverka framtida medbrottslingsskap. Det kan följaktligen även hand-

la om individuella faktorer, vilket jag återkommer till i nästa stycke. I inter-

vjuerna har det framkommit att det även kan vara skillnader mellan olika 

avdelningar med avseende på olika kulturer, exempelvis hur fångarna förhål-

ler sig till de informella reglerna. På en del avdelningar följer fångarna de 

informella reglerna strikt. Medan de exempelvis på behandlingsavdelningar 

eller motivationsavdelningar inte tycks styras av dessa regler på samma sätt. 

Jag har tolkat det som att det är skillnader hur fångarna prisoniseras under 

fängelsetiden beroende på vilket fängelse och/eller vilken avdelning perso-

nen i fråga är intagen på. Tidpunkter för utskrivning kan också påverka hu-

ruvida fångarna är intresserade av skapa nya kontakter under fängelsetiden. 

Om fången snart ska skrivas ut från anstalten avtar intresset att skapa kon-

takter med nyanlända fångar.  

 

Det finns också en del individuella faktorer som påverkar förutsättningarna 

för att kontakter/relationer ska skapas under fängelsetiden. Intervjudeltagar-

na har berättat att de undviker att ha kontakt med vissa personer. De som har 

begått brott som inte accepteras av andra fångar, de som har angivit andra 

och auktoritära personer finns det inget intresse att skapa kontakter med. Det 

här förhållningssättet styrs av de informella reglerna som gäller på anstalter-

na. Ålder kan till viss del påverka kontakterna. Det har framkommit att en 



 167 

del äldre personer helst inte umgås med yngre personer. Samtidigt har en del 

intervjudeltagare påpekat att det händer att de umgås med äldre respektive 

yngre personer under fängelsetiden. Fångar som kommer från samma land 

och/eller pratar samma språk umgås vanligtvis med varandra. Det har också 

framkommit att droganvändning kan vara en anledning till att fångarna inle-

der kontakter/relationer med andra. Med andra ord påverkar individuella 

faktorer förutsättningarna för att kunna skapa kontakter/relationer under 

anstaltstiden.  

 

Det har också visat sig att tillit har betydelse i sammanhanget. Kontak-

ter/relationer bygger i många fall på att fångarna kan lita på varandra. För 

fångarna finns det olika strategier att ta reda på det. Antingen genom att en 

annan fånge som känner eller känner till personen i fråga kan intyga att hon 

eller han är en person att lita på. Eller genom kontakter med andra anstalter 

där någon känner till personen. Om ingen känner till fången får tiden utvisa 

om de kan lita på henne eller honom. Storlek på brottsligt nätverk är också 

betydelsefullt i sammanhanget. Ju fler personer de känner, desto fler kan 

intyga att de är att lita på. Jag har tolkat det som att fångarnas kriminella 

kapital även är en fördel under fängelsetiden. Har de stor erfarenhet av brott 

är de attraktiva att ha kontakt med inför framtida brottslighet. Har de erfa-

renhet av tidigare straff medför det att de känner till de informella reglerna, 

vilket underlättar i kontakter med andra.     

 

Förutsättningarna för att medbrottslingsskap ska ske efter den avslutade ge-

mensamma fängelsevistelsen påverkas av olika faktorer. Strukturella fakto-

rer som tidpunkt för utskrivning har betydelse. Registerstudien har visat att 

de som blev misstänkta för brott tillsammans efter en gemensam fängelsevis-

telse skrevs ut ungefär samtidigt från anstalten. I intervjustudien framkom att 

om det går för lång tid emellan hinner andra saker hända och den nyvunna 

kontakten avslutas. Intervjustudien visade också att individuella faktorer 

som bostadsort påverkar förutsättningarna att träffas. Bor de långt ifrån var-

andra är det svårt att upprätthålla en kontakt efter frigivning. Det är då lätt att 

relationer rinner ut i sanden. Det kan också hända att en person lagförs för 

brott igen och återigen blir intagen på anstalt. Det försvårar möjligheterna att 

begå brott tillsammans. Med andra ord påverkar både strukturella och indi-

viduella faktorer förutsättningarna att medbrottslingsskap ska ske efter fäng-

elsetiden.  

 

Det har också framkommit i intervjustudien att relationer kan avslutas på 

grund av att personer som intervjudeltagarna lärt känna under fängelsetiden 

använder droger efter frigivning. De upplevs som annorlunda vilket gör att 

relationer avslutas. Relationer kan också avslutas om personer inte lever upp 

till den bild som skapades av dem under fängelsetiden. Exempelvis om de 

lovar mer under fängelsetiden än vad de kan hålla efter utskrivningen. Det 
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handlar således om tillit. Förutsättningarna är att det ska gå att lita på perso-

ner för att medbrottslingsskap ska ske. Det har också framkommit att fång-

arna återvänder till sina gamla vänner, vilket gör att de nyvunna relationerna 

inte känns lika betydelsefulla. Med andra ord har storlek på brottsligt nät-

verk betydelse i sammanhanget. Har personerna som skrivits ut från fängelse 

inga eller få vänner att återvända till, kan det tänkas att kontakterna med 

kamraterna från anstaltstiden blir mer betydelsefulla. Ett kontrasterande re-

sultat är dock att de som blev misstänkta för brott tillsammans efter den av-

slutade gemensamma fängelsetiden i genomsnitt hade ett större antal regi-

strerade medmisstänkta, än undersökningspopulationen i sin helhet. Det kan 

tänkas att de som vanligtvis begår brott tillsammans med andra personer 

även är intresserade av att etablera kontakter med presumtiva medbrottsling-

ar under fängelsetiden. I det här sammanhanget är även kriminellt kapital av 

betydelse. För att fångarna ska behålla en kontakt med en annan fånge ska 

den vara värd någonting. Den tilltänkte medbrottslingen ska kunna tillföra 

något nytt av mervärde. Med andra ord innebär det att personer med mycket 

kriminellt kapital är attraktiva som medbrottslingar.  

 

I avhandlingens registerstudie har det också framkommit att det är ovanligt 

att personer som är klassificerade som gängmedlemmar av tjänstemän inom 

Kriminalvården blir misstänkta för brott tillsammans med en person som de 

har haft en gemensam fängelsetid med. Det tyder på att det inte bildas nya 

grupperingar som begår brott tillsammans efter fängelsevistelsen Det kan 

tyda på att det under anstaltstiden inte sker en rekrytering till redan etablera-

de gäng. 

 

I nätverksanalysen, där olika gäng har studerats på gruppnivå, har det fram-

kommit att det är relevant att studera både direkta och indirekta relationer i 

form av medbrottslingsskap för gängmedlemmarna. För att få en ökad kun-

skap om brottslighetens gruppkaraktär har det varit en nödvändighet att stu-

dera de indirekta länkarna mellan personer. Strukturen i gängens nätverk 

visar att medlemmarna även är indirekt länkade till andra gängmedlemmar. 

Det innebär att om endast de direkta länkarna studeras missas en del relatio-

ner som är intressanta i sammanhanget.  

 

I nätverksanalysen har det också visat sig att det är mest vanligt att gäng-

medlemmar blir misstänkta för brott med personer som inte är kända som 

gängmedlemmar. Det händer även att de blir misstänkta för brott med indi-

vider som är klassificerade att tillhöra andra gäng. Det är också stora varia-

tioner mellan olika gäng, vilket kan vara ett resultat av att tjänstemännen 

inom Kriminalvården har olika slags kunskaper om olika gäng. Det vill säga 

i vissa fall tycks de ha lyckats identifiera rätt personer medan de i andra fall 

inte har lyckats med det. Det betyder att vissa personer kanske inte ska be-

traktas som gängmedlemmar. Eller så är det så här som gängmedlemmarnas 
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brottslighet ser ut. Gängmedlemmarna begår brott både tillsammans med 

varandra, med andra gängs medlemmar och i huvudsak med personer som 

inte är kända som gängmedlemmar. Med tanke på att tidigare studier har 

visat att medbrottslingsskap är en föränderlig företeelse (Sarnecki 2001, s 

50; Pettersson 2002, s 67; Carlsson 2003, s 18; BRÅ 2005a, s 109) kan det 

tänkas att det även gäller för de här personerna. Utgångspunkten har varit att 

studera de här personerna utifrån att de av tjänstemän inom Kriminalvården 

har blivit klassificerade som gängmedlemmar. Med tanke på att de i huvud-

sak begår brott med personer som inte är kända som gängmedlemmar är det 

således utifrån studiens resultat tveksamt om vissa av gängen ska betraktas 

som gäng, om ett av kriterierna för gäng är den gemensamma brottsligheten.   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att valda delar av Weermans (2003) 

teoretiska modell har varit fruktbara för att erhålla kunskap och kunna tolka 

resultaten om kontakter/relationer som skapas under anstaltstiden och om 

medbrottslingsskap efter fängelsetiden. Jag anser emellertid att det kan vara 

givande att inkludera en maktaspekt i analysen.77 I social utbytesteori, som 

Weermans antaganden bygger på, har det också fokuserats på maktaspekter 

(Cook 1990, s 117 f). I intervjuerna med fångarna har det framkommit att det 

förekommer hierarkier på anstalter och olika slags maktutövanden. Om en 

fånge har en hög position har hon eller han bättre förutsättningar att skapa 

kontakter/relationer med andra fångar. Det innebär att fången kan välja med 

vilka hon eller han vill ha kontakt med. Det här kan också relateras till kri-

minellt kapital. En person som har stor erfarenhet av brott och straff och 

därmed mycket kriminellt kapital har vanligtvis en hög position på fängelser. 

Det innebär att förutsättningarna för att kunna skapa kontakter/relationer på 

anstalter även hänger samman med vilken maktposition fången har. En fånge 

som har begått brott som inte är acceptabelt bland andra fångar eller har 

angivit en medbrottsling kommer däremot inte ha en hög maktposition på 

fängelset. Förutsättningarna för att skapa nya kontakter under fängelsetiden 

måste därför anses som ogynnsamma. Med andra ord kan maktaspekter 

fångar emellan tillföra ytterligare en dimension av hur kontakter/relationer 

skapas på fängelser och därmed för medbrottslingsskap efter fängelsetiden.  

 

I intervjuerna med personer som har erfarenhet av fängelsevistelser har det 

framkommit att det förekommer mycket diskussioner om brott under fängel-

setiden. Både om brott som har begåtts och om brott som planeras. Fången 

blir ett med sina handlingar under verkställigheten (Alnaes 2006, s 129). De 

här kan ses som en negativ påverkansprocess vilket medför att fångarna pri-

soniseras. Det kan också ses som att fångarna vill behålla en viss självstän-

                                                      
77

 Begreppet makt kan ha olika betydelser (se exempelvis Pettersson 1987). Det innebär att makt 

fångar emellan kan ha olika betydelser. Vid en analys där maktaspekter inkluderas är det därför 

nödvändigt att begreppet makt operationaliseras.   
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dighet och bestämmanderätt trots de regler som gäller på anstalten. Goffman 

(1961) menar att det kan vara en strategi under en vistelse på en total institu-

tion, som ett fängelse är. Att diskutera och planera framtida brottslighet kan 

vara ett uttryck för att få känna att de har kvar någon form av bestämmande-

rätt. Det här kan också ses som ett utryck för maktlöshet. Orsaker till att 

gäng bildas på anstalt har bland annat diskuterats utifrån att fångarna känner 

sig maktlösa gentemot personalen (Gaes m.fl. 2002, s 360). Frånvaron av 

gäng har också upplevts som att personalen har mer makt än när det har fun-

nits gäng på anstalter (Rivera m.fl. 2003, s 166 f). Med andra ord kan olika 

beteenden och strategier under fängelsetiden vara en reaktion på de förhål-

landen som råder på fängelser mellan personal och fångar, samt den makt-

löshet som det innebär att vara intagen på fängelse.     

 

Diskussionerna mellan fångarna om brott medför att en del fångar får en 

uppfattning om att det skapas nya kontakter som leder till att andra fångar 

begår brott tillsammans efter fängelsevistelsen. De utrycker att det inte har 

hänt för dem, men de tror att det är en relativt vanlig företeelse för andra. 

Det fenomenet har diskuterats utifrån begreppet pluralistic ignorance (Bon-

deson 1974, s 147; Balvig m.fl. 2005, s 218) och majoritetsmissförståndet 

(Hauge 1970). Det innebär att de har en uppfattning att någonting gäller för 

andra, men inte för dem själva. Fångarna tror alltså att andra begår brott 

tillsammans, men har själva ingen erfarenhet utav det. 

 

I den här avhandlingen har också effekter av fängelsestraff studerats. Resul-

taten visar att de kontakter/relationer som fångar skapar under anstaltstiden 

sällan leder till att de begår brott tillsammans. Med andra ord har inte fängel-

sestraffet den effekten att fångarnas nätverk utvidgas med nya personer som 

de begår brott med efter fängelsetiden. Hur ska effekterna tolkas utifrån oli-

ka aktörers perspektiv, där fängelset framställs som en plats där nya brottsli-

ga kontakter etableras? Vad har olika aktörer att vinna på att framställa fäng-

elset på det viset?  

 

Kriminalvården har i olika rapporter uppmärksammat kriminella gängbild-

ningar på anstalter (KVS 1998; 2000; 2001; 2002). I intervjuerna med tjäns-

temän inom Kriminalvården har kriminella gängbildningar diskuterats ut-

ifrån att det är ett problem. Gängen framställs som ett problem både när det 

gäller säkerhetsaspekter och ordningsfrågor. Det förekommer också diskus-

sioner om att det rekryteras till gäng under anstaltstiden, vilket inte har kun-

nat påvisas i den här studien. Hur kommer det sig då att Kriminalvården har 

uppmärksammat det som ett problem? Ett tänkbart scenario är att det mer 

handlar om ett ordningsproblem under fängelsetiden, än att det etableras nya 

relationer som leder till gemensam brottslighet efter fängelsevistelsen. Olika 

tillfälliga grupperingar kan påverka livet negativt på anstalt, både för andra 

intagna och för personal. Efter fängelsetiden upphör de här grupperingarna 
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och personerna som har ingått i grupperingarna begår därmed inte brott till-

sammans. En annan förklaring kan vara att frågor om säkerhet och risk har 

fått stor uppmärksamhet inom Kriminalvården under senare år (Hörnqvist 

2007, s 139 ff). Att lyfta fram kriminella gängbildningar som ett problem 

berättigar frågornas existens.  

 

Till skillnad från Kriminalvården har personerna som medverkat i intervju-

studien inte lyft fram gängbildningar på fängelser som ett problem. Snarare 

har de ifrågasatt om det är ett fenomen som verkligen existerar. Det väcker 

frågan om dessa personer har något att vinna på att förmedla att det inte exi-

sterar. Eller om man vänder på frågan om de har något att förlora på att be-

rätta att det existerar. Om det vore så att gäng på fängelser framförallt bilda-

des för att utöva makt över personalen, kan det tänkas att fångarna skulle 

vara mindre benägna att berätta om det. Diskrepansen mellan Kriminalvår-

dens uppfattning och fångarnas uppfattning tror jag istället handlar om olika 

definitioner av vad ett gäng är för något. Kriminalvården utgår från Europols 

definition av organiserad brottslighet där tre personer kan utgöra ett gäng. 

För fångarna kanske det handlar om ett umgängesmönster istället.  

 

I Bondesons avhandling från 1974 diskuteras att frågan om gruppbildningar 

och sammanhållningen mellan fångar har blivit kontroversiell (Bondeson 

1974, s 131). Under den tiden var det kontroversiellt att ifrågasätta huruvida 

fångarna var ett sammansvetsat kollektiv och hur solidariska de var mot 

varandra. I dag framställs fångarnas gruppbildningar som ett problem, både 

inom Kriminalvården (KVS 2001 & 2002) och på den politiska agendan 

(Justitiedepartementet Dir. 2002:90). En intressant reflektion är att fångars 

sammanhållning och gruppbildningar under en tid ses som något positivt och 

som det dessutom är kontroversiellt att ifrågasätta. Under en annan tid fram-

ställs samma fenomen som ett problem.  

 

Etablerandet och avslutandet av kontakter under fängelsetiden kan diskuteras 

utifrån likhetstesen, det vill säga att se till likheter i förhållande till andra 

situationer istället för att fokusera på skillnader (Lander 2003, s 30). I resul-

tatredovisningen och i analyserna av intervjuerna var en av utgångspunkter-

na att se till likheter mellan män och kvinnor. I intervjuerna har det fram-

kommit att de kontakter/relationer som skapas under fängelsetiden inte skil-

jer sig från motsvarande utanför anstalterna. Fångarna umgås med och vär-

nar om dem som de tycker om. Omständigheterna är givetvis annorlunda, 

men inte varför kontakter/relationer uppstår. Likhetstesen kan också applice-

ras på hur kontakterna/relationerna avslutas eller rinner ut i sanden. Det finns 

flera andra tänkbara miljöer där det är vanligt att kontakter avslutas trots att 

intentionen har varit att behålla dem. Utbildningar, militärtjänst och semes-

terresor är några exempel där personer bestämmer att de ska behålla kontak-

ten, men sedan sker inte det i realiteten. Att fokusera på likheter har också 
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varit ett sätt att undvika att framställa personer som är eller har varit intagna 

på fängelser som annorlunda och främmande. Allt för ofta söker vi efter det 

exceptionella för att kunna förstå avvikande beteenden, vilket kan bidra till 

ett vi och dem tänkande. Att istället se till likheter kan vara ett sätt att undvi-

ka ett sådant tankesätt. Det kan också tillföra andra slags kunskaper än om 

bara skillnader studeras.  

 

Avhandlingens studier har också väckt frågor som skulle kunna leda till nya 

projekt. Ett tänkbart framtida projekt är att studera hur det förhåller sig med 

dokumenterad misskötsamhet under fängelsetiden, både för personer som är 

klassificerade som gängmedlemmar och andra intagna.78 Det skulle kunna ge 

oss en insikt i om de problem, som framställs av Kriminalvården om krimi-

nella gängbildningar, kan betraktas som ett ordningsproblem eller ett säker-

hetsproblem. En annan fråga som vore intressant att undersöka vidare är den 

varför kvinnor med erfarenhet av fängelsevistelser vanligtvis umgås och 

begår brott med män när de är frigivna. Intervjudeltagarna har beskrivit det 

som att de återigen hamnar i männens värld när de skrivs ut från fängelser, 

och vanligtvis avslutas kontakterna/relationerna med kvinnorna som de lärt 

känna under fängelsetiden. Handlar det om kvinnans roll, om sårbarhet i 

relationer till andra kvinnor och/eller om tillgången till medbrottslingar? Ett 

tänkbart projekt är en intervjustudie med kvinnor där frågan skulle kunna 

belysas utifrån olika aspekter.  

 

I den här avhandlingen har syftet varit att studera kontakter/relationer som 

skapas på fängelser och huruvida de har betydelse för senare medbrotts-

lingsskap. Ett annat syfte har varit att studera medbrottslingsskap för perso-

ner som är klassificerade som gängmedlemmar. Frågeställningarna har be-

svarats genom att olika data och metoder har använts. En relevant fråga i 

sammanhanget är om andra slags data och metoder hade varit användbara för 

att besvara frågeställningarna. Registerdatastudien om personer som har varit 

intagna på fängelser är en totalundersökning som dessutom är omfångsrik. 

Den innehåller givetvis brister som exempelvis rör information om tidigare 

anstaltsplaceringar under verkställigheten. Bristerna har beskrivits, proble-

matiserats och där det var möjligt har jag försökt att åtgärda dem. För att få 

en uppfattning om huruvida personer begår brott tillsammans efter en 

gemensam tid på fängelse anser jag att det här tillvägagångssättet är det mest 

lämpliga. Det är ett stort antal personer som ingår undersökningspopulatio-

nen och uppföljningstiden är relativt lång, vilket gör att frågorna kan besva-

ras på ett tillfredställande sätt. För registerdatastudiens räkning har också 

uppgifter om gängmedlemmar erhållits från tjänstemän inom Kriminalvår-

                                                      
78

 Studier av dokumenterad misskötsamhet under fängelsetiden har genomförts tidigare KVS (2004, 

s 26). Däremot har inte frågan om gäng och dokumenterad misskötsamhet uppmärksammats i 

Sverige.    
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den. Som nämnts tidigare är de uppgifterna bristfälliga och definitionen som 

Kriminalvården utgår ifrån oklar. Skulle ett annat tillvägagångssätt ha varit 

möjligt? Jag har utgått ifrån att det skulle vara svårt att erhålla självdeklare-

rade uppgifter om gängmedlemskap. Dessutom skulle det vara ett tidsödande 

tillvägagångssätt. Med tanke på att även polisens bedömningar om gängmed-

lemskap ingår i uppgifterna från Kriminalvården, har jag även tillgång till en 

annan myndighets uppgifter. Om så inte var fallet hade det varit relevant att 

inhämta dessa uppgifter från polisen. Att hämta in information om gängmed-

lemskap via nyckelinformanter är ett sätt som är vanligt förekommande vid 

den här typen av studier (se exempelvis Klein 1995; Wood & Adler 2001; 

Gaes m.fl. 2002; Sarnecki 2002). Eftersom det är fängelset som plats för ett 

etablera kontakter som studeras, är det också relevant att uppgifterna kom-

mer från nyckelinformanter inom den myndigheten.   

 

I avhandlingen har också en intervjustudie genomförts med människor som 

antingen var intagna på eller hade varit intagna på fängelse. Kontakten med 

intervjudeltagarna har i flera fall etablerats via nyckelinformanter. Ett pro-

blem med det är att det leder till ett visst urval av intervjudeltagare. Det kan 

tänkas att nyckelinformanterna väljer ut personer som de vet är villiga att 

dela med sig av sina erfarenheter och som är enkla att ha att göra med. Det 

kan innebära att vissa aspekter inte har blivit belysta i intervjustudien. Tan-

ken är emellertid att intervjuerna ska visa exempel på hur kontak-

ter/relationer etableras och eventuellt bibehålls efter fängelsetiden. Samtidigt 

kan frågan ställas om urvalet hade kunnat ske på ett annat sätt. När det gäller 

personerna som är intagna på fängelser underlättar det att gå via nyckelin-

formanter, med tanke på de restriktioner som finns när det gäller kontakter 

med intagna. Beträffande intervjudeltagarna som var frigivna, var det vissa 

som kontaktades via nyckelinformanter. Andra deltagare kontaktades direkt 

på frivilligorganisationer.  

 

Genom att olika data och metoder har använts har olika aspekter av medb-

rottslingsskap efter en gemensam fängelsetid kunnat belysas. Tillvägagångs-

sättet har inneburit att vi har fått större kunskap om ämnet i jämförelse med 

om endast en av studierna hade genomförts. Resultaten i de olika studierna 

har också kompletterat varandra. Registerdatastudien har visat att medbrotts-

lingsskap efter en avslutad gemensam fängelsetid är en ovanlig händelse. I 

intervjustudien har det framkommit varför relationer/kontakter är svåra att 

upprätthålla efter fängelsetiden och således varför medbrottslingsskap är en 

ovanlig händelse efter den gemensamma fängelsevistelsen.  
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ENGLISH SUMMARY 

Amongst other things, the objectives of the prison sanction are to exact pu-

nishment for a criminal act and to function as a deterrent, both to people in 

general and to those individuals who have served a prison sentence. The 

individual preventive effects of the prison sanction have however been ques-

tioned. Statistics on reoffending show that those who have been sentenced to 

prison also relapse into crime to a large extent. The more times an individual 

has been to prison, the greater the risk for subsequent reoffending. Amongst 

other things, this gives rise to the question of what it is that happens when 

inmates interact with one another during a period spent in prison, and what 

effects a prison term actually has on these individuals.  

 

The possibility that prisons may function as schools of crime is one effect of 

the prison sanction that has been the subject of some discussion, with in-

mates being viewed as acquiring new knowledge about the commission of 

crime during their time in prison. Another effect that has been discussed is 

that of inmates becoming prisonised. This refers to inmates being exposed to 

processes of negative influence whilst in prison, developing more pro-

criminal attitudes and being socialized into a criminal subculture as a result. 

A further effect of the prison sanction involves the emergence of gangs and 

networks. Here, inmates join together for different purposes, such as being 

able to exercise power over other inmates, or in order to control various 

functions within the prison.  

 

One effect of the prison sanction that has been the focus of relatively little 

research, however, involves the extent to which people who have served 

time in prison together commit crimes with one another subsequent to their 

release from prison, i.e. the question of co-offending among former inmates. 

The question is that of whether relationships are formed in prison which lead 

to the individuals involved committing offences together subsequent to their 

prison terms.  

 

One objective of this dissertation is to study contacts/relationships that are 

established in prisons and the extent to which these are of significance for 

subsequent co-offending. Another objective is that of studying co-offending 

among individuals who have been classified as gang members.   
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The following research questions are addressed on the basis of register data:  

 What does co-offending look like among individuals who have pre-

viously spent time together in prison? 

 Do previous co-offending, age, sex and type of prison have any sig-

nificance for co-offending subsequent to release from prison? 

 What does co-offending look like among individuals classified as 

gang members?  

 What do the co-offending networks of individuals classified as gang 

members look like? 

 

The following questions are addressed on the basis of interview data: 

 How are contacts/relationships established between prison inmates? 

 What significance do these contacts/relationships have during the 

individuals‟ time in prison? 

 What significance do these contacts/relationships have subsequent to 

the individuals‟ release from prison? 

 How are these contacts/relationships affected if an individual is a 

member of a gang or a network? 

 

The register study focuses on individuals who have been released from pris-

on. These individuals also include persons who have been classified as gang 

members. The idea has been that this study will provide answers to questions 

regarding these individuals‟ patterns of co-offending. In the interview study, 

inmates and former inmates are interviewed about their con-

tacts/relationships during and subsequent to their time in prison. Thus the 

interview study can provide answers to questions about the conditions that 

exist for the creation of contacts/relationships during a term in prison and 

about the significance of these contacts/relationships following release.   

 

The theoretical framework employed in the context of this work is intended 

to provide an understanding of inmates‟ co-offending following their release 

from prison. The point of departure involves clarifying what factors are of 

significance for whether or not inmates commit offences together subsequent 

to a joint stay in prison. To this end social exchange theory is applied to the 

phenomenon of co-offending. The focus is directed at factors such as trust, 

contacts with other offenders, the size of an individual‟s criminal network 

and criminal capital.  
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Points of departure  

The collection of the data employed in this thesis was preceded by a number 

of other studies. Initially, a pilot study was carried out with the objective of 

establishing the feasibility of a register-based study of prison gangs employ-

ing network analysis. Following this study, I spent two weeks at a closed 

male prison. The objective was in part to develop an idea of the opportuni-

ties available to inmates to establish contacts with one another during their 

time in prison, and in part to prepare myself for the interview study. I then 

conducted three pilot interviews with individuals who have experience of 

serving time in prison. Finally, key-informant interviews were conducted 

with three officials from the prison service who work with issues of security. 

These studies have contributed in different ways with new knowledge in this 

area, and have affected the design of the studies presented in the thesis.  

The register data study 

The target population for the register study comprised all individuals re-

leased from Swedish prisons during the six-month period between October 

1, 2001 and March 31, 2002. A total of 3,930 individuals are included in the 

study, of whom 246, or six percent, are women. The majority of the inmates 

were between 18 and 45 years of age at the time of their release. The average 

age was 36 years. It was most common for the inmates to have been released 

from closed prisons, followed by open prisons.  

 

The study data have been collected from the Register of Suspected Offend-

ers. This register provides information on both suspected offenders and sus-

pected co-offenders, which is a necessary prerequisite given the research 

questions addressed in this thesis. The register contains information on of-

fences from the year 1995 onwards. At the time the data were collected, the 

register included information on offences committed up to and including 

July 1, 2004. This provides an observation period of between two years and 

three months and two years and nine months for the analysis of co-offending 

subsequent to release from prison, depending on a given inmate‟s release 

date. Thus the average length of the observation period is two and a half 

years.  

 

For the purposes of this study, information has been collected from prison 

service officials regarding individuals who are deemed to be members of 

various gangs. This information includes the individuals‟ personal identity 

numbers and the names of the gangs of which they are considered to be 

members. Such information was provided for a total of 1,310 individuals. 

Judging from the names of the gangs, they comprise a number of different 
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types of groupings, such as biker clubs, neighborhood gangs, prison gangs, 

right-wing extremist groups, and also certain ethnically based groups.  The 

information was collected during the period 1996 - 2002. Of the 1,310 gang 

members for which information was provided, 110 were released from pris-

on during the six month sampling period employed in the current study. This 

means that there are 110 individuals in the study population who have been 

classified as gang members. For these individuals, it is thus possible to ex-

amine the extent to which they have been suspected of committing offences 

with other former inmates following a period spent together in the same 

prison. Information on the remaining individuals classified as gang members 

(i.e. those not released from prison during the sampling period) is nonethe-

less employed in the study, which amongst other things focuses on the extent 

to which gang members are suspected of committing offences with other 

gang members. My point of departure is not that of studying these individu-

als on the basis of an assumption that they are gang members, but rather to 

analyze them on the basis of their having been classified as having some 

form of gang affiliation by prison service officials. 

 

The results from the register study show that it is uncommon for former in-

mates to be suspected of committing offences together following a period of 

detention in the same prison. Only two percent of the study population (or 64 

individuals) were suspected of having done so. Among those individuals 

classified as gang members, the corresponding figure was three percent. The 

most common offences that the 64 individuals were suspected of committing 

together were thefts, followed by offences against the Smuggling Act and 

drug offences. On average, the members of these co-offending pairs were 

released from prison 20 days apart. And there were on average 260 days 

between the time of their release from prison and the date of the offence 

which they were suspected of committing together. The age and sex distribu-

tion within the group of 64 individuals suspected of co-offending subsequent 

to their release from prison is largely similar to that within the study popula-

tion as a whole. On average, the co-offending networks of the 64 individuals 

are larger than those of the members of the study population as a whole. 

Prior to their period of imprisonment, these 64 inmates had an average of 

1.28 co-offenders per year, with this figure rising to 1.84 co-offenders per 

year subsequent to their release from prison. The corresponding figures for 

the study population as a whole were 0.64 and 0.68 respectively. 

 

The nine gangs identified as having the largest number of members were 

selected in order to study the offending of the gang members at the group 

level. For all of these gangs with one exception, it was most common for the 

gang members to be suspected of committing offences with individuals who 

had not been classified as gang members for the purposes of this study. In 

relation to one of the biker gangs, however, it was most common for gang 



 178 

members to be suspected in connection with offences committed together 

with another member of the same gang. For the members of this particular 

gang, this was the case in almost 60 percent of the suspected co-offences.  

 

The structure of the networks of gang members who had served a prison 

term during the period covered by the study was examined by means of net-

work analysis. The analysis included members from seven different gangs. 

For the most part, these gang members were suspected of committing of-

fences together with persons who were not known to be gang members. 

There were substantial differences between the different gangs as regards the 

proportion of suspected co-offences involving individuals from the same 

gang. There were also differences between the gangs as regards indirect 

links to other gang members within the co-offending networks. For four of 

the seven gangs, there were more indirect than direct links between the gang 

members.  

 

The question of whether the structure of the networks differed prior to and 

subsequent to the prison term respectively has also been examined. For four 

of the gangs, the proportion of suspected offences committed together with 

other gang members was smaller during the period studied subsequent to the 

gang members‟ release from prison. For five of the gangs, the number of 

indirect links to other gang members was larger in the period subsequent to 

the relevant individuals‟ time in prison. The number of suspected offences 

also varied across the different gangs examined. In other words, there are 

differences between the different gangs as regards both the structure of the 

networks and the frequency of suspected offences.   

The interview study 

The interviews were conducted with twelve individuals who were either 

prison inmates at the time of the interview, or had previously served a term 

in prison. Four were women and eight were men. Their ages ranged between 

23 and 49 years at the time of the interviews. The length of their most recent 

prison term ranged between one month and eight years. Those who were 

inmates at the time of the interview reported that they had been in prison for 

between six months and seven years. Among those who had been released 

from prison, all had been at liberty for at least three months.  

 

The information provided by the interview participants indicates that possi-

bilities for establishing contacts/relationships in prison vary from individual 

to individual. Personal characteristics, the types of crime they have commit-

ted and their criminal experience all appear to be factors that may affect 

these possibilities. As individuals, in order to attain an advanced position 
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within the prison hierarchy, they should have substantial experience of 

crime, should have committed offences that are acceptable to others, they 

should not have provided information to the police about anyone else, and 

they should be known to others at the prison. Those towards the top of this 

hierarchy have better opportunities to choose both which con-

tacts/relationships they wish to establish and what they want from these rela-

tionships.  

 

It also emerged that there were different reasons for wanting contacts with 

other individuals. The primary reason was to establish friendships. The in-

terview participants described that they spent time with others whose com-

pany they enjoyed and/or whom they shared interests with. They also de-

scribed providing and receiving help and support from one another in the 

context of these friendships. Those who use drugs spent time with others 

who did the same. Relationships involving drugs may however involve vari-

ous power aspects and relationships of dependence.  

 

The occurrence of threats and violence were also discussed during the inter-

views. Amongst other things the interview participants described how young 

men and women can be forced to do certain things. This may for example 

involve bringing in drugs after a period of prison leave. It emerged that the 

interview participants employed different strategies to avoid being exposed 

to threats and violence. One such strategy involved having good relations 

with others so that they could rely on their protection if unpleasant situations 

should arise.  

 

It also emerged in the interviews that inmates do to some extent exchange 

criminal experiences with one another during their time in prison. But this 

does not take the form of regular “teaching” where older, more experienced 

inmates share their experiences with their younger counterparts. It is rather a 

case of inmates listening to the conversations that take place and picking up 

the information these conversations provide. 

 

Some of the friendship relationships that are established in prisons appear to 

continue subsequent to the inmates‟ release. For the interview participants, 

this either involved continuing to meet and spend time together, or more 

practical matters, such as having someone who could organize a place for 

them to live or a job.  

 

The significance of these contacts/relationships for crime was also discussed 

in the interviews. Some participants stated that the objective of the contacts 

that were established was primarily related to future offending. Others how-

ever stated that it was uncommon to commit offences together with fellow-

inmates subsequent to a period spent in prison together. In prison the inmates 
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do hear of plans for future crime. Some of the interview participants were 

skeptical however as to whether the planned offences were actually commit-

ted once the individuals concerned were released from prison. There were 

nonetheless examples of participants who believed that it was common for 

other inmates to commit offences together subsequent to the conclusion of 

their time in prison.    

 

In order for a contact to be maintained subsequent to release from prison, it 

has to be beneficial or worth something. This is true of both friendship rela-

tions and those established for the purpose of future criminality. The inter-

view participants focused more, however, on why contacts/relationships 

were discontinued following a prison term. The inmates return to their old 

friends. Some are re-arrested, which makes continued contacts impossible. 

The women return to the world of men and as a result do not meet so many 

other women. The dates of the individuals‟ release from prison may be a 

long time apart. Geographical distance makes continued contacts difficult. 

Drug use means that people are perceived as being different, and relation-

ships are discontinued as a result.   

 

One reason for people forming into groups in prison is that they speak the 

same language or come from the same country. Seeking the protection of 

others is another reason that has already been mentioned. The interview par-

ticipants‟ discussions of gangs focused primarily on the situation outside 

prison. Amongst other things they spoke of different reasons why certain 

people become members of gangs. My own sense is that the interview partic-

ipants had a relatively negative attitude towards gangs. Amongst other 

things, they expressed the view that recruits are comprised for the most part 

of insecure young men. They saw problems associated with gang member-

ship and did not themselves want to be associated with gangs. Other views 

were nonetheless expressed, indicating that it is good to be able to rely on 

being backed-up by others if problems arise. It is possible however, that they 

were describing different types of grouping with different types of function.  

Conclusions 

This thesis indicates that co-offending between inmates subsequent to the 

conclusion of a joint stay in prison is an uncommon event. That is to say that 

following a joint stay in prison, it is rare for former inmates to be suspected 

of committing offences together. This conclusion is reached in part on the 

basis of a study of registered offending, and in part on the basis of interviews 

conducted with prison inmates and former inmates. The same results were 

also found in earlier pilot studies. In other words, all the studies provide 

support for this conclusion.  
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Structural factors such as the type of prison or prison unit and the time of 

release from prison have been found to affect contacts/relationships in pris-

on. The inmates who were suspected in connection with subsequent co-

offences having spent time together in the same prison had usually been 

released from prisons with a high security classification. It emerged from the 

interviews that there may also be differences in the culture of different pris-

on units. In some units, inmates follow the informal rules quite strictly, while 

those placed in treatment or motivational units, for example, have a more 

humane attitude towards such rules. I have interpreted this as indicating dif-

ferences in the way inmates are prisonised during their time in prison, de-

pending on the prison and/or unit in which they are placed. The timing of 

individuals‟ release from prison may also affect the extent to which they are 

interested in establishing new contacts during their prison term. If an inmate 

is soon to be released the interest in establishing contacts with new inmates 

decreases.  

 

There are also a number of individual factors that affect the conditions for 

creating contacts/relationships during a period in prison. Inmates avoid con-

tacts with certain types of individuals. There is no interest in establishing 

contacts with individuals who have committed offences that are not accepta-

ble to other inmates, individuals who have provided information on others to 

the police, or individuals who are authoritarian. This approach is guided by 

the informal rules that apply in prisons. Age may also affect such contacts to 

some extent. It has emerged that some older individuals would rather not 

associate with younger inmates. At the same time, a number of interview 

participants pointed out that there are times when they have associated with 

older or younger individuals respectively during their time in prison. Inmates 

who come from the same country and/or speak the same language commonly 

spend time together. Drug use also emerged as a factor that may lead in-

mates to establish contacts/relationships with others. In other words, individ-

ual factors affect the conditions for creating contacts/relationships during the 

time inmates spend in prison.  

 

It was also found that trust is of significance in this context. In many cases, 

contacts/relationships are based on inmates being able to trust one another. 

Different strategies are employed to find out whether this is the case, either 

through another inmate who knows or knows of the person in question being 

able to confirm that he or she can be trusted, or through contacts with other 

prisons where somebody knows of the individual in question. If nobody 

knows about a given inmate, time is allowed to tell whether or not he or she 

can be trusted. The size of an individual’s criminal network also plays a role. 

The more people a given individual knows, the larger the number that can 

confirm that he or she is to be trusted. The inmates‟ criminal capital consti-

tutes an advantage during their time in prison. Those with a substantial 
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amount of criminal experience are attractive to those who wish to establish 

contacts for future criminal activities. Having criminal capital also means 

that individuals know about the informal rules of prisons, which makes es-

tablishing contacts with others easier.     

 

The conditions affecting whether co-offending will occur subsequent to the 

conclusion of a joint stay in prison depend a number of factors. Structural 

factors affecting these conditions include the timing of release from prison. 

In order for co-offending to take place, the inmates must be released at 

roughly the same time. If the time lapse between the respective inmates‟ 

release is too long, other things have time to happen, and the newly estab-

lished contact may be discontinued. Individual factors such as the inmates‟ 

residential location affect the possibilities for meeting one another. If in-

mates live far apart, it is difficult for them to maintain contacts subsequent to 

release from prison. It is then easy for relationships to break down. A given 

inmate may also be arrested again and returned to prison. These factors also 

make it difficult for former inmates to commit offences together. In other 

words there are both structural and individual factors that affect the likelih-

ood of former inmates co-offending subsequent to their release from prison.  

 

It has also emerged that relationships may be discontinued if individuals, 

that inmates have become acquainted with during their time in prison, return 

to drug use following their release from prison. This means that they behave 

differently than they did during their stay in prison, which leads to the rela-

tionship breaking down. Relationships may also be discontinued if people 

fail to live up to the image of them that was created during their time in pris-

on, e.g. if they promise more in prison than they are able to deliver subse-

quent to their release. This is thus a question of trust. For co-offending to 

take place, it has to be possible to trust the individuals concerned. It also 

emerged that inmates return to their old friends, which means that the newly 

established relationships do not feel as important to them. In other words, the 

size of an individual’s criminal network is of significance in this context. If 

the individuals concerned have few or no friends to go back to, it is possible 

that the contacts established with others during their time in prison may as-

sume more importance. One finding tends to contradict this idea however. 

Those who were suspected of committing offences together following the 

conclusion of a joint stay in prison on average had larger numbers of regis-

tered co-offenders than the study population as a whole. This might be inter-

preted as indicating that those who commit offences with a large number of 

different individuals are also more inclined to commit offences together with 

people they have spent time with in prison. Criminal capital is also signifi-

cant in this context. For inmates to maintain contacts with other inmates, this 

contact must be worth something. The potential co-offender needs to be able 
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to offer something new. In other words, this means that individuals with 

large amounts of criminal capital make attractive co-offenders.  

 

The research presented in the thesis also indicates that it is unusual for indi-

viduals classified by prison service officials as gang members to be sus-

pected of offending together with others they have spent time with in prison. 

This suggests that recruitment to groups regarded as established gangs out-

side of the prison does not take place during the inmates‟ time in prison. It 

also suggests that new groups that commit offences together subsequent to 

their release from prison do not tend to form in prisons. 

 

In the network analysis, where different gangs were studied at the group 

level, it was found that it is of relevance to study both direct and indirect co-

offending relations among gang members. The structure of the gangs‟ net-

works shows that the members are also indirectly linked to other gang mem-

bers. This means that if only the direct links were studied, some of the rela-

tionships of interest in the context of studies of this kind would be missed. In 

order to develop an improved understanding of the group character of crime, 

it is therefore essential to also examine the indirect links that exist between 

individuals.  

 

The network analysis also showed that it is most common for gang members 

to be suspected of committing offences together with individuals who are not 

known to be gang members. There are also occasions when they are sus-

pected of committing offences together with individuals classified as belong-

ing to other gangs. Substantial variations between different gangs were also 

found, which may be a result of prison service officials having a varying 

amount of knowledge about different gangs, i.e. they may have succeeded in 

identifying the correct individuals in some cases but not in others. This 

means that certain of the individuals identified should not perhaps be re-

garded as gang members. On the other hand, it may of course be the case 

that this is in fact what the crime of these gangs actually looks like. They 

commit offences with one another, with the members of other gangs, but 

primarily with individuals not known to be gang members. Given that pre-

vious studies have shown that co-offending is a changeable phenomenon, it 

is possible that this is also the case for the gang members included in the 

current study. The point of departure has been to study these individuals on 

the basis of their having been classified as gang members by prison service 

officials. My own view, however is that on the basis of the results of the 

research presented in the thesis, there is some doubt as to whether certain of 

the gangs identified ought really to be regarded as such, as long as co-

offending constitutes one of the criteria for defining gangs. This is due to the 

fact that the results indicate that the individuals classified as gang members 
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primarily commit offences with individuals who are not known to be mem-

bers of gangs.   
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Intervjuguide nyckelinformanter  

Bakgrundsinformation 

Hur länge har du arbetat inom kriminalvården? 

Vad har du för tjänst och hur länge har du innehaft den? 

 

Definition nätverk 

Hur definierar du ett nätverk? 

Hur skulle du beskriva fångarnas nätverk på anstalten? 

 

Definition fängelsegäng  

Hur definierar du fängelsegäng? 

Finns det/har det funnits fängelsegäng på anstalten? 

Hur identifierar du en gängmedlem? 

Hur registreras uppgifter om gängmedlemmar på anstalten? 

Hur förmedlas uppgifter om gängmedlemmar mellan olika anstalter, till KV 

etc.  

 

Skapandet och betydelsen av nätverk/fängelsegäng 

Finns det likheter/skillnader mellan en gängbildning och ett nätverk? 

Vad för slags relationer har fångarna till olika personerna i ett fängelsegäng 

respektive nätverk? 

Hur kommer det sig att det är vissa personer som de etablerar relationer med 

anser du? 

Vilka fördelar finns det med att tillhöra ett gäng respektive ha ett nätverk på 

anstalten? 

Vilka nackdelar finns det med att tillhöra ett gäng respektive ha ett nätverk 

på anstalten? 

Finns det likheter/skillnader mellan en fånges sociala nätverk och kriminella 

nätverk? 

 

Kopplingar utanför anstalten 

Känner du till om det finns kopplingar mellan fängelsegängen respektive 

nätverken på och utanför anstalten?  
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Intervjuguide frigivna och intagna fångar  

Bakgrundsinformation 

Ålder 

Kön 

Antal fängelsevistelser (längd) 

Senaste fängelsevistelsen (tid och längd) 

Brott 

 

Hur skapas kontakter/relationer mellan fångar på fängelser? 

Vilka faktorer har betydelse för relationer under fängelsetiden?  

Är relationerna föränderliga under fängelsetiden? 

  

Vad har kontakterna/relationerna för betydelse under fängelsetiden? 

Vad använder du de här relationerna till? 

Vad vill du ha ut av relationerna?  

 

Vad har kontakterna/relationerna för betydelse efter fängelsetiden? 

Varför behåller du kontakten? 

Varför avslutar du kontakten? 

Påverkar relationerna brottsligheten efter fängelsevistelsen? 

Begår man brott tillsammans? 

Får du kännedom om platser, objekt (stöldobjekt, droger etc.), andra perso-

ner, nätverk/gäng?  

 

Definition nätverk och gäng. 

 

Hur påverkas kontakterna/relationerna om man är med i ett 

nätverk/gäng 

 före fängelsetiden? 

 under fängelsetiden?  

 efter fängelsetiden? 
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Anstalternas säkerhetsklasser 

1: Sluten med förhöjd säkerhet/sluten 

2: Sluten 

3: Sluten/öppen 

4: Öppen 

 
ASPTUNA                 4 

BEATEBERG               3 

BORÅS                   2 

BRINKEBERG              2 
FOSIE                   2 

FÄRINGSÖ                2 

GRUVBERGET              4 

GÄVLE                   3 

HALL                    1 

HALMSTAD                3 

HAPARANDA               3 
HELSINGBORG             3 

HINSEBERG               3 

HÅGA                    2 

HÄLLBY                  2 

HÄRNÖSAND               2 

HÖGSBO                  2 

KALMAR                  2 

KARLSKOGA               2 
KARLSKRONA              2 

KIRSEBERG               2 

KRISTIANSTAD            3 

KUMLA                   1 

LJUSTADALEN             4 

MARIEFRED               3 

MARIESTAD               3 

NORRKÖPING              2 
NORRTÄLJE               2 

NYKÖPING                2 

ROSTORP                 4 

ROXTUNA                 3 

SAGSJÖN                 3 

SALTVIK                 2 

SKENÄS                  4 
SKOGOME                 3 

SKÄNNINGE               4 

SMÄLTERYD               4 

STORBODA                2 

SVARTSJÖ                4 

SÖRBYN                  4 

TIDAHOLM                1 

TILLBERGA               4 
TYGELSJÖ                4 

TÄBY                    3 

UMEÅ                    2 

VISBY                   2 

VISKAN                  4 

VÄSTERVIK               2 

YSTAD                   2 
ÅBY                     4 

ÖSTERÅKER               2 

ÖSTRAGÅRD               4 

 

Källa: Kriminalvården (2004) 
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Kodschema för brott i misstankeregistret 

 

Brottstyp Koder 

Brott mot liv och hälsa 301-399 
Brott mot frihet och frid 401-499 
Ärekränkning 500-599 
Sexualbrott 600-699, 4024 
Brott mot familj 700-799 
Stöld och andra tillgreppsbrott (exkl. rån) 800-854, 857-861, 874-876, 880-

889, 891  
Rån 855-856, 862-873, 877-879, 890, 

892-899 
Bedrägeri och annan oredlighet 900-999 
Förskingring och annan trolöshet 1000-1099 
Brott mot borgenärer m.m. 1100-1199 
Skadegörelsebrott 1200-1299 
Allmänfarliga brott 1300-1399 
Förfalskningsbrott 1400-1499, 4001 
Mened, falskt åtal och annan osann utsaga 1500-1599 
Brott mot allmän ordning 1600-1699 
Brott mot allmän verksamhet m.m. 1700-1799 
Högmålsbrott 1800-1899 
Brott mot rikets säkerhet 1900-1999 
Tjänstefel m.m. 2000-2999 
Brott mot trafikbrottslagen m.m. 3000-3999 
Brott mot smugglingslagen, narkotika-
strafflagen m.m. 

4002-4003, 4022, 4040-4043, 
5001-5012 

Brott mot alkohollagen m.m. 4004, 5040-5045 
Brott mot skattebrottslagen m.m. 4005-4006, 5020-5039, 5050 
Brott mot vapenlagen och knivlagen 4007-4010, 4023 
Brott mot miljöbalken m.m. 4011-4012, 4018-4019, 8001-

8014 
Utlänningslagen 4020, 4025-4027 
Inbrott 9801-9802 
Arbetsmiljölagen etc. 4013, 4016, 4021, 4030  
Specialstraffrätten med enbart böter i straff-
skalan 

 
6001-6004, 7001, 9001-9012 

 

Källa: Kodning av brott vid anmälningar respektive misstankar om brott 

(BRÅ 2005b) och tidigare upplagor av nämnda skrift.  
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Jämförelser av resultat från registerstudien i tabellform 

Tabell B1: Fördelning av undersökningspopulationens och gängmedlemmars misstänkta 

brottslighet med respektive utan medbrottsling. Andel i procent.  

 Med medbrottsling Utan medbrottsling 

Undersökningspopulationen 
n=3810 

 
16 

 
84 

 
Gängmedlemmar 
n=959 

 
26 

 
74 

 

Tabell B2: Olika konstellationer av medbrottslingsskap för undersökningspopulationen 

och gängmedlemmar. Andel i procent   

 Antal Andel  

Samma medbrottsling 
före och efter fängelsetiden 
n=3810 

 
 

502 

 
 

13 
 

Medbrottsling som har varit 
intagen på annan anstalt, brott  
efter fängelsetiden 
n=3810 

 
 
 

490 

 
 
 

13 
 

Medbrottsling som har varit  
intagen på samma anstalt, brott 
efter fängelsetiden 
n=3810 

 
 
 

64 

 
 
 
2 
 

Medbrottsling som har varit  
intagen på samma anstalt, brott 
efter fängelsetiden.  
Avser gängmedlemmar 
n=110 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
3 
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Tabell B3: Typ av brott för ursprungspopulationen, för dem som är misstänkta för brott 

efter en gemensam fängelsetid och för gängmedlemmar. Avser perioden 19950101-

20040701. Andel i procent. 

Typ av brott Ursprungspopulationen 
 
 
 
 
 
 
 

n=3810 

Misstänk-
ta för 

brott efter 
en 

gemen-
sam 

fängelse-
tid 

n=64 

Gängmedlemmar 
 
 
 
 
 
 
 

n=959 

Brott 
med 
med-

misstän
kt 

Brott 
utan 
med-

misstän
kt 

Samtli-
ga brott 

 Brott 
med 

gäng-
med-
lem 

Brott 
med 

annan 
per-
son 

Brott 
utan 
med-

misstän
kt 

Brott mot liv och 
hälsa 

4,4 5,0 4,9 2,3 14,2 10,2 8,6 

Brott mot frihet 
och frid 

4,5 6,0 5,8 2,3 10,7 6,6 7,9 

Ärekränkning 0 0,2 0,1 - 0,1 0,1 0,4 
Sexualbrott 0,2 0,3 0,3 - 0,4 0,3 0,2 
Brott mot familj 0 0 0 - - - 0 
Stöld och andra 
tillgreppsbrott 
(exkl. rån) 

59,2 24,9 30,5 37,7 30,1 42,5 15,8 

Rån 1,9 0,4 0,7 11,0 6,9 4,7 1,1 
Bedrägeri och 
annan oredlighet 

6,8 4,3 4,7 - 7,5 6,8 4,6 

Förskingring och 
annan trolöshet 

1,3 1,0 1,0 2,3 0,9 1,0 0,8 

Brott mot bor-
genärer 

0,1 0 0,1 - 0,1 0,1 0 

Skadegörelse-
brott 

2,4 2,5 2,5 2,3 3,0 3,8 2,9 

Allmänfarliga 
brott 

0,2 0,1 0,1 - 1,3 0,7 0,2 

Förfalskningsbrot
t 

0,9 0,9 0,9 - - 1,0 1,0 

Mened, falskt 
åtal och annan 
osann utsaga 

0,1 0,3 0,3 - 0,2 0,2 0,5 

Brott mot allmän 
ordning 

0,1 0,1 0,1 - 1,1 0,6 0,5 

Brott mot allmän 
verksamhet 

1,4 3,0 2,7 - 4,7 2,7 5,5 

Högmålsbrott - 0 0 - - - - 
Tjänstefel  - 0 0 - - - 0 
Brott mot trafik-
brottslagen 

2,6 30,9 26,3 - 1,2 2,3 26,7 

Brott mot smug-
glingslagen, 
narkotikastraffla-
gen 

9,9 14,1 13,5 31,0 6,0 8,8 14,3 

Brott mot alko-
hollagen 

0,3 0,2 0,2 - 0,9 0,6 0,3 

Brott mot skatte-
brottslagen 

0,1 0 0 - 0,2 0,2 0 

Brott mot vapen-
lagen och knivla-
gen 

2,5 4,7 4,3 6,6 9,1 5,9 7,8 

Brott mot 
miljöbalken 

0 0 0 - - 0 0 
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Utlänningslagen 0 0 0 - - 0 0 
Inbrott 0,8 0,2 0,3 4,5 - 0,5 0,1 
Arbetsmiljölagen 0,2 0,7 0,6 - 1,2 0,3 0,6 
Specialstraffrät-
ten med enbart 
böter i straffska-
lan 

0,1 0,2 0,1 - 0,2 0,1 0,2 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tabell B4: Antal dagar till första brottet efter utskrivning från anstalt. Antal dagar mel-

lan utskrivning för dem som blev misstänkta för brott efter en gemensam fängelsevistelse.  

 Medel-
värde 

Median Standard-
avvikelse 

Minimum-
värde  

Max-
värde 

Antal dagar till första brottet  
efter fängelsevistelsen för 
ursprungspopulationen 
n=3810 (n=2793) 

 
 
 

142 

 
 
 

71 

 
 
 

171 

 
 
 

0 

 
 
 

888 
 

Antal dagar mellan utskrivning 
för dem som blev misstänkta 
för brott efter en gemensam  
fängelsevistelse 
n=64 
 

 
 
 
 

27 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

88 

Antal dagar till första brottet  
efter fängelsevistelsen för 
dem som blev misstänkta  
för brott tillsammans efter en 
gemensam  
fängelsevistelse 
n=64 
 

 
 
 
 
 
 

260 

 
 
 
 
 
 

221 

 
 
 
 
 
 

215 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

771 

Antal dagar till första brottet  
efter fängelsevistelsen för 
gängmedlemmar i 
ursprungspopulationen 
n=110 (n=96) 

 
 
 
 

161 

 
 
 
 

72 

 
 

 

              

            204 

 
 
 

 
0 

 
 
 
 

873 
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Övriga tabeller i registerstudien 

Tabell B5: Fördelning av medmisstänkta till de nio största gängen uppdelat efter samma 

gäng, annat gäng och annan person och ej någon medmisstänkt. Avser tiden 19950101-

20040701. Andel i procent. 

Gäng An-
tal 

Med-
misstänkt 
samma 
gäng 

Med-
misstänkt  
annat gäng 

Med-
misstänkt 
annan per-
son 

Ej någon  
med-
misstänkt 

Högerextremis-
ter 1  

139 5,4 2,1 36,4 56,1 

Fängelsegäng 
1 

116 6,3 3,7 30,0 60,0 

MC-gäng 2 106 31,6 5,0 17,1 46,3 

Fängelsegäng 
2 

85 10,2 4,3 34,5 51,0 

Hemortsgäng 2 81 15,1 1,0 31,9 52,0 

MC-gäng 1 78 12,1 1,5 27,5 58,9 

MC-gäng 3 26 3,5 2,3 31,6 62,6 

Hemortsgäng 1 24 7,8 2,8 32,1 57,3 

Högerextremis-
ter 2 

22 13,4 9,1 27,3 50,2 

Totalt 677 11,7 3,5 29,8 55,0 

 

Tabell B6: Antal brottsmisstankar för sju gäng uppdelat på tiden före respektive efter 

anstaltsvistelsen. 19950101-20040701. 

Antal brottsmisstankar 

Gäng  Antal före Antal efter 

MC-gäng 1 13615 650 

Fängelsegäng 1 44250 738 

Hemortsgäng 1 19657 2279 

Hemortsgäng 2 35746 980 

MC-gäng 2 15341 696 

Fängelsegäng 2 28539 1119 

Högerextremister 1 38909 1818 

Totalt 196057 8280 
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Tabell B7: Antal brottsmisstankar för sju gäng där nätverksanalys har genomförts. Avser 

tiden 19950101-20040701. 

 Antal brottsmisstankar  

Gäng  Steg Samma gäng Annat gäng Annan person Totalt 

 
 
MC-gäng 1 
n=7 

1 27 7 91 125 

2 161 30 1156 1347 

3 76 127 6296 6499 

4 118 810 19725 20653 

 
 
Fängelsegäng 1 
n=22 

1 40 29 361 430 

2 584 141 2474 3199 

3 175 908 11731 12814 

4 356 2833 49413 52602 

 
 
Hemortsgäng 1 
n=6 

1 25 2 207 234 

2 370 48 2153 2571 

3 217 425 10231 10873 

4 105 1626 42991 44722 

 
 
Hemortsgäng 2 
n=10 

1 131 11 271 413 

2 964 102 2321 3387 

3 632 275 9382 10289 

4 323 1248 39247 40818 

 
 
MC-gäng 2 
n=8 

1 45 7 87 139 

2 270 46 602 918 

3 221 346 4288 4855 

4 269 1592 20237 22098 

 
 
Fängelsegäng 2 
n=7 

1 15 2 129 146 

2 238 46 1430 1714 

3 450 355 9406 10211 

4 470 1397 39117 40984 

 
Höger- 
extremister 1 
n=20 

1 38 11 408 457 

2 598 42 2605 3245 

3 337 406 12939 13682 

4 687 1218 46309 48214 
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Tabell B8: Antal brottsmisstankar för sju gäng före fängelsevistelsen där nätverksanalys 

har genomförts. Avser tiden 19950101-20020331. 

 Antal brottsmisstankar  

Gäng  Steg Samma gäng Annat gäng Annan person Totalt 

 
 
MC-gäng 1 
n=7 

1 23 6 69 98 

2 121 13 912 1046 

3 31 31 4198 4260 

4 23 249 7939 8211 

 
 
Fängelsegäng 1 
n=22 

1 38 22 311 371 

2 509 122 2022 2653 

3 89 680 8304 9073 

4 206 1960 29987 32153 

 
 
Hemortsgäng 1 
n=5 

1 22 2 125 149 

2 126 38 613 777 

3 212 247 3598 4057 

4 120 845 13709 14674 

 
 
Hemortsgäng 2 
n=10 

1 117 11 248 376 

2 891 95 1855 2841 

3 529 221 6466 7216 

4 267 771 24275 25313 

 
 
MC-gäng 2 
n=8 

1 30 7 72 109 

2 202 33 417 652 

3 214 191 2506 2911 

4 258 696 10715 11669 

 
 
Fängelsegäng 2 
n=7 

1 6 2 95 103 

2 152 46 938 1136 

3 244 278 5334 5856 

4 421 939 20084 21444 

 
Höger- 
extremister 1 
n=20 

1 38 11 310 359 

2 495 39 1903 2437 

3 306 298 8568 9172 

4 593 833 25515 26941 
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Tabell B9: Antal individer i nätverken för sju gäng före anstaltsvistelsen uppdelat på 

olika steg. Avser tiden 19950101-20020331. 

 Antal individer 

Gäng  Steg Samma gäng Annat gäng Annan person Totalt 

 
 
MC-gäng 1 
n=7 

1 2 2 34 38 

2 9 4 176 189 

3 3 17 638 658 

4 6 67 2304 2377 

 
 
Fängelsegäng 1 
n=22 

1 13 9 142 164 

2 36 45 652 733 

3 20 135 2644 2799 

4 37 272 8514 8823 

 
 
Hemortsgäng 1 
n=5 

1 4 1 69 74 

2 9 10 231 250 

3 10 45 1070 1125 

4 12 121 3913 4046 

 
 
Hemortsgäng 2 
n=10 

1 39 5 95 139 

2 63 19 617 699 

3 58 52 2277 2387 

4 32 121 6888 7041 

 
 
MC-gäng 2 
n=8 

1 11 6 42 59 

2 33 14 209 256 

3 41 48 859 948 

4 40 102 2846 2988 

 
 
Fängelsegäng 2 
n=7 

1 5 2 52 59 

2 17 14 370 401 

3 27 47 1726 1800 

4 34 168 5995 6197 

 
Höger- 
extremister 1 
n=20 

1 15 5 116 136 

2 56 11 616 683 

3 45 44 2143 2232 

4 52 158 6551 6761 
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Tabell B10: Andel individer i nätverken för sju gäng före anstaltsvistelsen uppdelat på 

olika steg. Avser tiden 19950101-20020331. 

 Andel individer  

Gäng  Steg Samma gäng Annat gäng Annan person Totalt 

 
 
MC-gäng 1 
n=7 

1 5,3 5,2 89,5 100 

2 4,8 2,1 93,1 100 

3 0,5 2,5 97,0 100 

4 0,3 2,8 96,9 100 

 
 
Fängelsegäng 1 
n=22 

1 1,2 12,2 86,6 100 

2 4,9 6,2 88,9 100 

3 0,7 4,8 94,5 100 

4 0,4 3,1 96,5 100 

 
 
Hemortsgäng 1 
n=5 

1 5,4 1,4 93,2 100 

2 3,6 4,0 92,4 100 

3 0,9 4,0 95,1 100 

4 0,3 3,0 96,7 100 

 
 
Hemortsgäng 2 
n=10 

1 28,1 3,6 68,3 100 

2 9,0 2,7 88,3 100 

3 2,4 2,2 95,4 100 

4 0,5 1,7 97,8 100 

 
 
MC-gäng 2 
n=8 

1 18,6 10,2 71,2 100 

2 12,9 5,5 81,6 100 

3 4,3 5,1 90,6 100 

4 1,3 3,5 95,2 100 

 
 
Fängelsegäng 2 
n=7 

1 8,5 3,4 88,1 100 

2 4,2 3,5 92,3 100 

3 1,5 2,6 95,9 100 

4 0,5 2,8 96,7 100 

 
Höger- 
extremister 1 
n=20 

1 11,0 3,7 85,3 100 

2 8,2 1,6 90,2 100 

3 2,0 2,0 96,0 100 

4 0,8 2,3 96,9 100 
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Tabell B11: Antal brottsmisstankar för sju gäng där nätverksanalys har genomförts. 

Avser tiden 20020401-20040701. 

 Antal brottsmisstankar  

Gäng  Steg Samma gäng Annat gäng Annan person Totalt 

 
 
MC-gäng 1 
n=4 

1 4 1 22 27 

2 27 7 113 147 

3 1 3 197 201 

4 0 2 273 275 

 
 
Fängelsegäng 1 
n=14 

1 2 7 50 59 

2 62 8 83 153 

3 0 6 204 210 

4 0 0 316 316 

 
 
Hemortsgäng 1 
n=6 

1 3 0 82 85 

2 86 3 541 630 

3 10 13 480 503 

4 0 14 1047 1061 

 
 
Hemortsgäng 2 
n=6 

1 14 0 23 37 

2 49 0 152 201 

3 16 0 257 273 

4 0 2 467 469 

 
 
MC-gäng 2 
n=4 

1 15 0 15 30 

2 55 3 44 102 

3 1 3 180 184 

4 0 0 380 380 

 
 
Fängelsegäng 2 
n=4 

1 9 0 34 43 

2 63 0 99 162 

3 34 1 238 273 

4 16 13 612 641 

 
Höger- 
extremister 1 
n=10 

1 0 0 98 98 

2 99 1 199 299 

3 0 13 472 485 

4 0 25 911 936 
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Tabell B12: Antal individer i nätverken för sju gäng efter anstaltsvistelsen uppdelat på 

olika steg. Avser tiden 20020401-20040701. 

 Antal individer 

Gäng  Steg Samma gäng Annat gäng Annan person Totalt 

 
 
MC-gäng 1 
n=4 

1 1 1 9 11 

2 4 1 33 38 

3 1 2 66 69 

4 0 1 108 109 

 
 
Fängelsegäng 1 
n=14 

1 2 6 23 31 

2 15 5  40 60  

3 0 3 65 68 

4 0 0 110 110 

 
 
Hemortsgäng 1 
n=6 

1 2 0 30 32 

2 7 2 73 82 

3 2 4 148 154 

4 0 5 273 278 

 
 
Hemortsgäng 2 
n=6 

1 7 0 19 26 

2 11 0 50 61 

3 3 0 80 83 

4 0 1 113 114 

 
 
MC-gäng 2 
n=4 

1 4 0 12 16 

2 8 2 26 36 

3 1 1 72 74 

4 0 0 145 145 

 
 
Fängelsegäng 2 
n=4 

1 4 0 19 23 

2 9 0 44 53 

3 8 1 99 108 

4 4 3 178 185 

 
Höger- 
extremister 1 
n=10 

1 0 0 29 29 

2 10 1 69 80 

3 0 3 176 179 

4 0 2 294 296 
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Tabell B13: Andel individer i nätverken för sju gäng före anstaltsvistelsen uppdelat på 

olika steg. Avser tiden 19950101-20020331. 

 Andel individer  

Gäng  Steg Samma gäng Annat gäng Annan person Totalt 

 
 
MC-gäng 1 
n=7 

1 9,1 9,1 81,8 100 

2 10,5 2,7 86,8 100 

3 1,4 2,9 95,7 100 

4 0 0,9 99,1 100 

 
 
Fängelsegäng 1 
n=22 

1 6,5 19,3 74,2 100 

2 25,0 8,3 66,7 100 

3 0 4,4 95,6 100 

4 0 0 100 100 

 
 
Hemortsgäng 1 
n=5 

1 6,3 0 93,7 100 

2 8,5 2,5 89,0 100 

3 1,3 2,6 96,1 100 

4 0 1,8 98,2 100 

 
 
Hemortsgäng 2 
n=10 

1 26,9 0 73,1 100 

2 18,0 0 82,0 100 

3 3,6 0 96,4 100 

4 0 0,9 99,1 100 

 
 
MC-gäng 2 
n=8 

1 25,0 0 75,0 100 

2 22,2 5,6 72,2 100 

3 1,4 1,4 97,2 100 

4 0 0 100 100 

 
 
Fängelsegäng 2 
n=7 

1 17,4 0 82,6 100 

2 17,0 0 83,0 100 

3 7,4 0,9 91,7 100 

4 2,2 1,6 96,2 100 

 
 
Högerextremister 1 
n=20 

1 0 0 100 100 

2 12,5 1,3 86,2 100 

3 0 1,7 98,3 100 

4 0 0,7 99,3 100 
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