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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar social organisering av vit makt-miljön med avgränsning på 

den så kallade skinheads-miljön. Uppsatsens syfte är att få en förståelse för hur den 

sociala organiseringen av miljön har sett ut på 90-talet, med utgångspunkt i teorier om 

social organisering. Frågeställningen utgår från fem elementet för social organisering. 

Genom dessa element försöker jag undersöka och förstå varför individer söker sig till 

våldsbejakande extrema miljöer. Uppsatsen är en kvalitativ studie med den tematiskt 

öppna intervjun som metod, där fem före detta skinheads kommer till tals. De berättar 

om sina tidigare liv som skinheads i vit makt-miljön. Resultatet är att miljön organiseras 

med hjälp av våld utifrån de tre elementen; medlemskap, regler och sanktioner. Våldets 

funktion är centralt vid inträde, upprätthållande och utträde ur miljön. Individer som 

haft sin vålddebut innan inträdet i miljön tenderar till att eskalera i sitt våldsanvändande 

väl inne i den. Studien visar även att radikalisering bör ses som en process och att den 

inte sker över en natt, eller som ett fenomen helt isolerat från omvärlden. Uppsatsens 

bidrag till forskningsfältet är att den utifrån teorier om social organisering, bidrar till att 

försöka belysa de mekanismer och processer som påverkar inträdet, upprätthållandet 

och utträdet ur våldsbejakande extrema miljöer. 

Nyckelord 

Högerextremism, radikalisering, social organisering, skinheads vit makt. 
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1. Inledning 

Flyktingkris, nedbrunna asylboenden, våld mot EU-immigranter och terrordåd har dominerat 

media under hösten 2015. Enligt migrationsverket kom 10 533 asylsökande till Sverige under 

vecka 46 detta år. I media rapporterades detta som ett rekord i antal asylsökande.  

Polariseringen och klyftorna i samhället tycks öka och den våldsbejakande extremismen 

frodas (Regeringen, 2015). Det finns en risk att främlingsfientlighet och intolerans ökar i 

samband med en stor flyktingvåg. Den här uppsatsen gör en återblick till ett Sverige på 90-

talet. En tid som präglades av hög arbetslöshet, främlingsfientliga demonstrationer, 

lasermannen, Vitt Ariskt Motstånd (VAM) och skinheadsrörelsens kulmen (Flodin, 1996: 11). 

Genom intervjuer med före detta skinheads, försöker jag undersöka och förstå inträdet i vit 

makt-miljön och hur organiseringen med fokus på medlemskap, hierarki, regler, övervakning 

och sanktioner inom dessa extrema miljöer såg ut under 90-talet. Kanske kan resultatet av 

dessa intervjuer ge oss ledtrådar till hur radikaliseringsprocessen ser ut och varför den tycks 

öka hos unga män i dagens samhälle? Skinheadsrörelsen uppstod på Jamaica under 1960-talet, 

som en motreaktion till den rastafarianska reggae-kulturen (Liljeroth, 1995: 12). 

Rastafarianhängarna hade ofta långt hår i dreadlocks och använde cannabis, skinheadsen 

visade sitt avståndstagande från denna kultur genom att raka sina huvuden, klä sig i kostym 

och ta avstånd från droger (Liljeroth, 1995: 12). Under samma decennium spred sig 

skinheadskulturen från Jamaica till England, som en motreaktion mot hippie och 

modskulturen (Flodin, 1996: 10). Skinheadskulturen har sina rötter i arbetarklassen och 

skapade sin kollektiva identitet genom vissa gemensamma attribut. En klädstil med 

bomberjacka, kängor, jeans med hängslen och rakat huvud, att lyssna på en viss musik samt 

att ha en aggressiv och hård framtoning (Flodin, 1996: 11). Den tidiga rörelsen i England var 

opolitisk, men på 1970-talet tog den en vändning mot det högerextrema hållet (Liljeroth, 

1995: 11). En anledning till denna vändning var att England under denna tidsperiod präglades 

av arbetslöshet och hög invandring (Flodin, 1996: 10). Ytterligare en faktor som påverkade 

vändningen åt det politiska hållet var uppkomsten av skinheadsrörelsens egen musikstil oi-

musik. Oi-musiken var till en början opolitisk och en blandning av ska, reggae och punk 

(Liljeroth, 1995: 12).  På 1970-talet blev oi-musiken politisk genom band som t.ex. 



 

 2 

Skrewdriver, som anses vara stilbildande inom det som kom att kallas vit makt-musik 

(Liljeroth, 1995: 12).  De första skinheadsen dök upp i Sverige 1979 och de som i första hand 

attraherades av skinheadskulturen var arbetslösa ungdomar från de stora städernas förorter 

(Flodin, 1996: 10). I mitten av 1980-talet hade skinheadsrörelsen i Sverige växt och nådde sin 

första kulmen, det var stora grupper av skinheads i Stockholm som samlades i Gamla Stan 

(Flodin, 1996: 10). Senare på 1980-talet växte motsättningarna mellan skinheads och grupper 

av invandrarungdomar (Flodin, 1996: 11). Under denna period var det mycket problem med 

gatuvåld i Stockholm och skinheadsen stod för flera uppmärksammade fall av grovt våld och 

våld med dödlig utgång (Flodin, 1996: 11). På mitten av 1990-talet nådde rörelsen sin andra 

kulmen (Flodin, 1996: 11) och det gjordes en uppskattning av antalet skinheads i olika delar 

av landet. I Stockholm var antalet ca 700, i Göteborg ca 200 och i Skåne runt 200, givetvis 

fanns skinheads i andra delar av landet men det var svårt att uppskatta en helhetsbild 

(Liljeroth, 1995: 11). Någon tredje kulmen verkar skinheadsrörelsen i Sverige inte haft, utan 

den förefaller ha minskat i popularitet under 2000-talet, i alla fall att döma av frånvaron i den 

massmediala rapporteringen. Det förefaller inte finnas någon statistik tillgänglig på området. 

Ovanstående historik visar att skinheadskulturen är relativt brokig, men att dess rötter till stor 

del är opolitiska. Det finns många olika typer av skinheads. Ett exempel är Sharps (Skinheads 

against racial prejudice) som är uttalat anti-rasistiska. Motpolen till dessa är vit makt 

skinheads, som även kallas boneheads (Kaplan, 2000: 282). Dessa skinheads kan vara allt från 

öppet nazistiska, rasistiska, nationalistiska eller främlingsfientliga. De har ingen fast politisk 

ideologi och är inte lika organiserade som vissa nazistiska grupper. Kontentan är att alla 

skinheads inte är likadana, det vore okunnigt att påstå detta och dra alla över en kam. 

Uppsatsen handlar om skinheads som varit en del utav vit makt-miljön. När jag 

fortsättningsvis använder ordet ”skinhead” är det i förståelsen ett skinhead som varit delaktig i 

vit makt-miljön. Eftersom skinheads har haft en framträdande roll och historiska rötter inom 

extremhögern, vill jag med utgångspunkt i förståelse av miljön bidra till den samtida 

förståelsen av radikalisering i allmänhet och ett sökande till vit makt-miljön i synnerhet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur den sociala organiseringen av miljön såg 

ut, med utgångspunkt ifrån Göran Ahrnes teorier om social organisering (Ahrne, 1994; Ahrne 

och Brunsson, 2011). Frågeställningen är att utgå från de fem elementen medlemskap, 

hierarki, regler, övervakning och sanktioner (Ahrne och Brunsson, 2011) och med hjälp av 
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dessa förstå varför individer söker sig till och varför de lämnar dessa våldsbejakande extrema 

miljöer. Identifierandet av vilka mekanismer och processer som påverkar inträdet, 

upprätthållandet och utträdet, kan underlätta vid förståelsen och förebyggandet av 

våldsbejakande extremism i allmänhet, och förebyggandet av högerextremism i synnerhet. 

Detta utifrån intervjuer med fem män som tidigare varit skinheads och varit en del av den 

våldsbejakande vit makt-miljön. 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teori 

Den allmänna teoretiska utgångspunkten som använts för synen på organisering i denna 

uppsats utgår från fyra grundläggande förutsättningar som karaktäriserar och bestämmer 

formerna för mänsklig interaktion (Ahrne, 1994: 2). Dessa fyra förutsättningar är; anknytning, 

kollektiva resurser, utbytbarhet av individer och övervakning (Ahrne, 1994: 2). 

Eftersom vit makt-miljön med avgränsning på skinheads inte är någon organisation i formell 

mening utan en sammansättning av olika organisationsformer, har ett teoretiskt ramverk 

använts som grund för analysen av de insamlade intervjuerna. Detta ramverk bygger på Göran 

Ahrnes teori om partiella organisationer (Ahrne och Brunsson, 2011). Teorin utgår ifrån att 

organisationer innefattar fem element; medlemskap, hierarki, regler, övervakning och 

sanktioner. Kompletta organisationer innefattar alla fem element men partiella organisationer 

innefattar endast vissa av elementen (Ahrne och Brunsson, 2011).  

Medlemskap 

Medlemskap innebär att organisationen beslutar vem som får bli medlem. Medlemskapet 

innebär att en identitet skapas som skiljer medlemmar från icke medlemmar. Medlemmar 

förväntas att bli behandlade på ett sätt som skiljer sig från icke medlemmar. Medlemmar kan 

bli uteslutna (Ahrne och Brunsson, 2011).  

Hierarki 

Organisationer innefattar en hierarki som innebär att det finns en rätt att tvinga medlemmar att 

lyda centrala beslut. Detta kan användas vid t.ex. arbetsdelning. Rätten att besluta kan ges till 

vissa individer eller till någon form av beslutsmekanism som till exempelvis röstning. Källan 

till makt är ett beslut, beslutet om vem som skall besluta (Ahrne och Brunsson, 2011).  
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Regler 

Organisationer kan besluta om formella regler som dess medlemmar förväntas följa och 

handla utefter, dessa regler är inte normer utan produkter av explicita beslut, oftast är dessa 

regler uttalade och skriftliga (Ahrne och Brunsson, 2011).  

Övervakning 

Organisationer har rätt till att övervaka att dess beslut och regler efterlevs. Övervakningen har 

inte bara syftet att se om organisationens medlemmar gör något som är förbjudet. Det handlar 

lika mycket om att försöka mäta och uppskatta hur väl medlemmarna utför sina uppgifter 

(Ahrne och Brunsson, 2011).  

Sanktioner 

Organisationer har även rätten att besluta om sanktioner, både positiva och negativa. De kan 

bestämma vilka medlemmar som skall få mer resurser och vilka som inte får det. De kan 

besluta om befordringar, diplom och utmärkelser inom organisationen. Genom negativa 

sanktioner som uteblivna befordringar, löneökningar eller rena straff kan uteslutning ur 

organisationen oftast undvikas (Ahrne och Brunsson, 2011). 

Dessa fem element bildar den teoretiska grunden för analysen av den sociala organiseringen i 

miljön. Detta synsätt skiljer sig till viss del från vad som gjorts i tidigare forskning. 

2.2 Tidigare forskning 

Jag har inte kunnat hitta några tidigare studier som använt sig av teorier om social 

organisering för att förstå våldsbejakande högerextrema miljöer. Det har även varit svårt att 

hitta studier kring detta tema inom närliggande relevanta områden. Efter upprepade 

litteratursökningar syns en trend när det gäller studier om social organisering och de flesta 

verkar handla om företag eller organisationer. Det som går att hitta gällande högerextremism 

är studier på hur högerextrema partier är uppbyggda och hur de kunnat nå framgång genom 

organisering. Exempelvis behandlar artikeln From dusk to dawn: Local party organization 

and party success of right-wing extremism hur det rasistiska partiet Gyllene Gryning lyckats 

få framgång i det grekiska valet genom partiorganisation (Dinas m.fl. 2016). 1996 

konstaterade Flodin efter en genomgång av internationell och svensk forskning att det fanns få 

studier som omfattade skinheads (Flodin, 1996: 12). De studier som fanns att tillgå handlade 

framförallt om drogkulturen inom skinheadsrörelsen (Flodin 1996: 13). Efter en genomgång 

av forskningsläget kan det konstateras att det i dagsläget inte heller finns speciellt många 

studier gjorda som omfattar skinheads, än mindre några studier om hur den sociala 
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organiseringen ser ut i dessa miljöer. Två forskare från Norge är bland dem som har forskat 

mest på skinheads och vit makt-miljön och dessa är Tore Bjørgo och Katrine Fangen. En av 

studierna som gjorts och som tar upp detta är doktornsavhandlingen Racist and Right-Wing 

Violence in Scandinavia: Patterns, Perpetrators, and Responses från 1997. I den beskriver 

Tore Bjørgo att förövarna av främlingsfientligt våld kan delas in i fyra profiler. Dessa profiler 

beskriver bakgrunden och anledningarna till inträdet i vitmaktmiljön på ett individplan. De 

fyra profilerna delas in i följande; ”Right-wing activists”, ”Ethnocentric youths”, ”Criminal 

youths” och ”Fellow-travellers” (Bjørgo, 1997: 48).  

Profilen ”Right-wing activists” sägs ofta vara medlem i en extrem organisation och 

ideologiskt motiverad, redo att använda våld av ideologiska skäl. Personen fungerar ofta som 

agitator och anstiftare till våld, som begås av personer som är mindre ideologiskt skolade. 

Den här typen av aktivist har oftast ett ordnat liv och inga sociala problem, oftast fullgjord 

utbildning och arbete (Bjørgo, 1997: 48). 

”Ethnocentric youths” profilen har inte någon fast högerextrem ideologisk övertygelse och är 

heller inte medlem i den typen av organisationer, utan denne tillhör ofta subkulturer som t.ex. 

skinheads, fotbollshuliganer och liknande grupperingar. I dessa grupper finns det ofta 

främlingsfientliga åsikter och fördomar, men grupperingarna tenderar att till viss mån 

distansera sig från högerextrema partier eller organisationer. Våld mot främlingar och 

invandrare är inte motiverat utifrån ideologisk grund utan mer utifrån en känsla av att vara 

förfördelade jämfört med invandrare, som enligt gruppens uppfattning får allt serverat på ett 

silverfat. Benägenheten eller beredskapen till användandet av våld är diffus eftersom 

våldshandlingar inte är kopplade till någon politisk strategi. Våldshandlingar är ofta 

motiverade av en kombination av instrumentella och uttryckande faktorer. Typen som tillhör 

den här profilen har ofta en låg utbildningsnivå, har hoppat av skolan, är ofta arbetslös och har 

ekonomiska problem. Konflikter inom familjen och i skolan är också vanliga (Bjørgo, 1997: 

49). 

”Criminal youths” profilen har till skillnad från de andra profilerna en trasslig social 

bakgrund, ofta har den här typen ett långt brottsregister med många olika brottstyper. Personer 

i den här typen av profil har en hög andel som hoppat av skolan och är drabbade av 

arbetslöshet i mycket högre utsträckning än de andra profilerna. Ofta är familjesituationen 

problematisk med skilda föräldrar och ensamma vårdnadshavare, alkoholmissbruk hos 

föräldrar och våld inom familjen som disciplinär åtgärd. Denna profil är inte speciellt 

ideologisk, men invandrarfientliga attityder är vanliga, ofta i form av invandrare som 

syndabockar. Personer som passar in den här profilen är ofta handlingsorienterade, aggressiva 
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och benägna att begå våld. Detta är dock inte utifrån någon ideologisk grund, eller i en del av 

en politisk kamp utan istället ett vardagligt sätt att hantera konflikter, även inom gruppen. 

Våldet är inte exklusivt riktat mot invandrare, utan sett som ett normalt och legitimt sätt att 

relatera till andra (Bjørgo, 1997: 49).   

Profilen ”Fellow-travellers” har inga egentliga högerextrema eller främlingsfientliga åsikter. 

Typen karaktäriseras inte av privata problem, arbetslöshet eller avhopp från skolan. Personer i 

den här typen av profil kommer ofta från intakta kärnfamiljer med bra socioekonomisk status. 

De återfinns ofta i skinheadgrupperingar, löst sammansatta ungdomsgäng och de dras till 

gruppen på grund av en stark känsla av samhörighet och gemenskap inom gruppen. När det 

kommer till våldsbenägenhet är det ofta grupptryck som spelar in och att tillhöra gruppen, att 

visa att man kan. Typen i fråga drivs inte av någon generell disposition för våld eller hat mot 

invandrare i sig, men de kan ta till våld mot invandrare för att bevisa för gruppen att de är en 

del av den (Bjørgo, 1997: 50). 

Utöver Bjørgos avhandling finns det en rapport publicerad av BRÅ i samarbete med SÄPO år 

2009, med titeln Våldsam politisk extremism, Antidemokratiska grupperingar på yttersta 

höger- och vänsterkanten, Rapport 2009:15.  

I rapporten definieras det fyra typer av vägar in i extremism. Och dessa vägar betecknas 

”Utagerarna”, ”Grubblarna”, ”Familjens väg” och ”Kontaktsökarens väg” (BRÅ, 2009: 17). 

Dessa fyra kategorier påminner mycket om de som tas upp av Bjørgo. ”Utagerarna” beskrivs 

som identitetssökande individer i de yngre tonåren, tillhörande en utsatt grupp som lockas av 

spänningen och grupptillhörigheten som finns i dessa miljöer. Den ideologiska övertygelsen 

och de politiska brotten är inget som finns med i bilden från början utan de kommer senare 

(BRÅ, 2009: 17).  

”Grubblarna” beskrivs som individer som brinner för ideologin och ofta kommer de från mer 

skötsamma bakgrunder än ”utagerarna” . Denna typ har ett starkt ideologiskt intresse och dras 

av denna anledning till miljön (BRÅ, 2009: 17).   

”Familjens väg” beskrivs som att en individ redan har kontakt med radikala och extrema 

uppfattningar genom sin familj, eller närmaste omgivning och därmed själva blir påverkade 

att träda in i miljön (BRÅ, 2009: 17).   

”Kontaktsökarens väg” beskrivs som att en individ har en neutral inställning till det politiska 

budskapet och inte lockas av spänningen att tillhöra en extrem gruppering. Det som driver den 

här typen av individ, är att denne vill ha en närmare relation med någon person som ingår i en 

extrem gruppering eller att få tillhöra gruppen som social gemenskap (BRÅ, 2009: 18). 
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Katrine Fangen har genomfört deltagande observationer och intervjuer med norska 

högerextrema skinheads (Fangen, 1998). Hon har valt ett sociologiskt angreppssätt som skiljer 

sig något från Bjørgos och Brottsförebyggande rådets. Hennes forskning fokuserar på att 

undersöka skapandet av en kollektiv identitet och historia för skinheads i vit makt-miljön med 

en binär uppdelning av vi och dem (Fangen, 1998: 33). Fangen jämför högerextrema 

skinheads med tredje rikets nazister och drar slutsatsen att nazisterna var organiserade i en 

hierarki, där det fanns en ledare med absolut auktoritet medan högerextrema skinheads inte 

alls är organiserade på detta sätt (Fangen, 1998: 39-40). Enligt Fangen är högerextrema 

skinheads anti-auktoritära och har sällan några tydliga ledarfigurer. De organiseras på samma 

sätt som den övriga vit makt-rörelsen genom det ledarlösa motståndet (Fangen, 1998: 40). 

Fangen menar att för att förstå vad som gör att unga män attraheras till den här subkulturen, 

måste man förstå att deras deltagande inte enbart handlar om en politisk protest eller är 

resultatet av en inadekvat personlighetsutveckling. Snarare bör man överväga hur relationerna 

mellan dem formar en värld av upphetsning och samhörighet och hur deras hängivenhet blir 

förstärkt av den konstanta negativa bekräftelsen från den utomstående omvärlden (Fangen, 

1998: 46). Genom deras konstanta krig mot den militanta falangen av anti-rasiströrelsen, tar 

deras känsla av kollektiv identitet en verklig form, den blir en framtid med verkliga 

konsekvenser. Detta krig bekräftar deras konspiratoriska världsbild (Fangen, 1998: 47). Enligt 

Fangens synsätt, som hon lånat av Baumann, är dagens mardröm att bli förnekad en identitet 

och det är den här rädslan och misslyckandet att hitta en identitet, som leder unga människor 

in i vit makt-miljön och får dem att se världen i rigida ”vi och dem” kategorier (Fangen, 1998: 

47). 

Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på varför individer träder in i den här typen 

av våldsbejakande miljöer. Forskningen har utgått från ett teoretiskt perspektiv som drivs av 

frågan varför? Bjørgos avhandling publicerades 1997, Fangens material publicerades 1998 

och BRÅ-rapporten 2009. Det skiljer mer än tio år mellan Bjørgos avhandling och BRÅ-

rapporten, men de har liknande sätt att presentera hur ett eventuellt inträde i miljön går till. 

Bjørgo talar om ”profiler” och BRÅ om ”vägar in”, frågan är om de ”vägar in” BRÅ talar om 

verkligen är vägar in eller om dessa också används som profiler? Fangens forskning skiljer sig 

från både Bjørgos och BRÅs. Fangen menar att det som påverkar inträdet i miljön och 

upprätthåller den, är relationerna mellan individerna i miljön, som skapar en värld av 

upphetsning och formar en samhörighet. Deras hängivenhet blir förstärkt av en konstant 

negativ bekräftelse från omvärlden (Fangen, 1998: 46). 
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Nyare forskning har valt ett annat perspektiv för att närma sig denna frågeställning, nämligen 

att istället för att ställa frågan ”varför”, ställer sig forskarna frågorna ”hur” och ”när” (Alimi 

m.fl. 2015: 7).  Detta utifrån ett relationellt angreppssätt och en mekanismbaserad modell 

(Alimi m.fl. 2015: 10). Den relationella dynamiken och maktkampen mellan olika aktörer, 

organisationer och allmänheten spelar en central roll i hur en organisation går från opposition 

till våldsbejakande extremism (Alimi m.fl. 2015: 9).  Författarna definierar detta som ett led i 

en radikaliseringsprocess, de frångår begreppet våldsbejakande extremism och använder 

termen radikalisering. Hur och när viljan i att engagera sig i våld övergår till att faktiskt utöva 

våld? (Alimi m.fl. 2015: 12).  Utgångspunkten är att individer som ägnar sig åt 

våldsbejakande extremism, inte nödvändigtvis gör det utifrån att dessa individer tillhör någon 

speciell psykologisk profil, att de är psykopater eller galningar. Utan för dem är det resultatet 

av en strategi, ett beslutsfattande, och ett val som gör att ändamålen helgar medlen, hur 

motbjudande detta än kan låta (Alimi m.fl. 2015: 9). Radikalisering innebär ett faktiskt 

användande av våld i ideologiskt syfte.  Användandet av våld i detta syfte behandlas som en 

brytpunkt och som en markör för att kunna särskilja mellan två faser av radikalisering för en 

organisation. Uppkomsten av våld benämns som radikalisering och eskaleringen av våld 

kallas för intensifierad radikalisering (Alimi m.fl. 2015: 12).  I detta perspektiv ligger 

tonvikten på interaktion och författarna poängterar att en extrem grupp inte skall ses eller 

behandlas som den enda drivande kraften i en radikaliseringsprocess (Alimi m.fl. 2015: 13). 

Författarna talar om social dynamik och om relationella, kognitiva och miljöbetingade 

effekter. De poängterar hur relationella mekanismer har företräde över de två andra typerna av 

mekanismer (Alimi m.fl. 2015: 15).  

Detta perspektiv utgår inte från några speciella ”vägar in” eller ”profiler”. Det är likt Fangens 

perspektiv, men det är mer processorienterat. Det har det relationella och interaktionistiska 

synsättet som gemensam grund. Dessa två perspektiv skiljer sig från de två andra 

forskningsperspektiven som i sin tur också är väldigt lika varandra. Med fyra profiler och fyra 

så kallade vägar in. Likheterna mellan Bjørgos och BRÅs perspektiv kan bero på att Bjørgo är 

professor på Polishögskolan i Norge och BRÅ har tagit fram rapporten tillsammans med 

SÄPO.  Utgångspunkten för denna forskning är troligtvis att den ska användas i polisiärt 

syfte, som verktyg för förebyggandet av våldsbejakande extremism. Därför beskrivs inträdet i 

miljön utifrån fyra ”profiler” eller ”vägar in”. Detta känns som en förenklad förklaring som är 

konstruerad för att passa syftet. Varför är de två andra perspektiven inte lika förenklande? 

Antagligen på grund av att de forskarna är verksamma i den akademiska världen och inte har 
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kopplingar till polis eller rättsväsende. De har en annan utgångspunkt och kanske ett annat 

syfte med sin forskning?  

Andra exempel på tidigare forskning som kan kopplas till den här typen av miljöer är studier i 

livsförloppskriminologi. Detta perspektiv försöker förklara kontinuitet och förändring av brott 

begångna av en individ över tid (Carlsson, 2014: 101). Huvudfrågorna är; varför de flesta 

individer slutar begå brott i slutet av deras ungdomstid och varför fortsätter en liten del av de 

som i sin ungdom gjort lagöverträdelser att begå brott under en längre period av livet och ofta 

begå många och grova brott? (Carlsson, 2014: 101). The Stockholm Life Course Project är ett 

projekt vars huvudsakliga syfte är att undersöka livförloppskriminalitet, utifrån faktorer, 

händelser och processer som bidrar till individers brottsdebut, fortsättandet av brottslighet 

efter debut och att de slutar begå brott (Carlsson, 2014: 102). Detta perspektiv kan användas 

för att studera individers inträde i våldsbejakande extrema miljöer, hur miljöerna upprätthålls 

och hur utträdet ser ut. Eftersom fokus för denna C-uppsats inte ligger på brottslighet, utan på 

social organisering, kommer tyngdpunkten inte ligga på det teoretiska perspektivet 

livsloppskriminalitet. 

3. Metod och data 

3.1 Forskningsdesign 

Uppsatsförfattaren hade inte tidigare studerat våldsbejakande extremism eller social 

organisering. Under tidigare sociologikurser hade vissa former av social organisering tagits 

upp t.ex. nätverksteori, kollektivt handlande, in och ut grupper, men inget om uppsatsens 

specifika problemområde. En del av förförståelsen byggde på möten och samtal med 

dörröppnaren (Ahrne och Svensson, 2015: 30) som tidigare varit skinhead. 

Studien bygger på en kvalitativ metod med inriktning på den tematiskt öppna intervjun 

(Aspers, 2011: 143). Det som styrt valet av metod är en konstant strävan efter att utveckla ett 

samtal med intervjupersonerna, för att uppnå maximal förståelse för det som dem har gått 

igenom och upplevt. Detta samtidigt som jag utgått från ett antal teman som jag varit särskilt 

intresserad av att tala om (Aspers, 2011: 143). Dessa teman är de fem elementen som är den 

teoretiska utgångspunkten för studien; medlemskap, hierarki, regler, övervakning och 

sanktioner (Ahrne och Brunsson, 2011). För att beröra elementet medlemskap som tema, 
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ställdes exempelvis frågan; Hur kände ni igen varandra? För att beröra elementet övervakning 

ställdes frågan; Vad gjorde ni när ni träffades? Syftet med detta var att samla in data från 

intervjupersonerna kring dessa element för att i ett senare skede använda dessa som grund för 

analysen av den sociala organiseringen i miljön. I början var tanken att använda en induktiv 

ansats, men vid närmare eftertanke kändes det problematiskt att låta detta styra 

datainsamlingen, eftersom syftet var att utifrån grundläggande organiseringselement förstå 

denna extrema miljö. För att undvika att den typen av problematik skulle uppstå, valdes en 

deduktiv ansats med utgångspunkt i Göran Ahrnes teori om partiella organisationer (Ahrne 

och Brunsson, 2011). Eftersom vit makt-miljön och skinheadsrörelsen inte är homogena 

(Kaplan, 2000) var tanken att med hjälp av denna ansats säkerhetsställa datainsamlandet. Det 

skedde genom användandet av det teoretiska ramverk som nämns ovan. Grundtanken var att 

oavsett vilka grupperingar intervjupersonerna tillhört, så kan man vara säker på att någon 

form av social organisering förekommit. Valet av specifik litteratur om vit makt-miljön och 

skinheads kan ha påverkat uppsatsens utformning och tolkning av resultat. 

För att undvika att medias rapportering och den allmänna debatten kring våldsbejakande 

extremism skall påverka uppsatsens resultat har jag minimerat min mediekonsumtion under 

skrivperioden. 

3.2 Etiska aspekter 

Uppsatser på grundutbildningar i Sverige etikprövas inte (Ahrne och Svensson, 2015: 29). 

Men med tanke på att uppsatsen undersöker en våldsbejakande extremistisk miljö, skulle detta 

kunna medföra vissa faror för forskaren. Givetvis kan även de individer som befinner sig i en 

sådan miljö ses som utsatta och komma till skada, vilket skall undvikas utifrån ett 

forskningsetiskt perspektiv (Vetenskapsrådet, 2011). För att undvika att något av ovanstående 

skulle inträffa, har jag varit noga med att enbart intervjua individer som inte längre är aktiva 

inom miljön eller i kriminalitet. Förutom detta har jag fått handledning i intervjuteknik av min 

handledare Amir Rostami, som har stor erfarenhet av att intervjua människor i våldsbejakande 

och slutna miljöer. En viktig del av coachningen jag fick av honom, handlade om hur jag som 

intervjuare skulle förhålla mig till eventuella extrema politiska utsagor från 

intervjupersonerna. Jag fick rådet att förhålla mig neutral och distanserad om någon av 

intervjupersonerna skulle ta upp ämnet. Här poängterade handledaren vikten av att inte 

avbryta intervjupersonerna i deras resonemang. Avbrytande och motsägande skulle med stor 

sannolikhet göra att intervjupersonen hamnade i en försvarsposition eller riskerade att sluta 
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sig. Exempel på detta har Fangen stött på i sina intervjuer av skinheads (Ahrne och Svensson, 

2015: 45). Med denna kunskap som underlag gjordes valet att enbart intervjua personer som 

inte längre är aktiva i miljön. Detta för att i största möjliga mån undvika att den här typen av 

etiskt dilemma skulle uppstå. 

De allmänna etiska riktlinjer som är kopplade till intervjun som metod är informerat samtycke 

samt konfidentialitet (Ahrne och Svensson, 2015: 29; Aspers, 2011: 117; Bryman, 2011: 135-

136). Informerat samtyckte innebär att forskaren informerar de intervjupersoner som deltar i 

studien om det allmänna syftet med studien och att de när som helst kan välja att avbryta sitt 

deltagande. Konfidentialitet innebär att intervjupersonernas personliga uppgifter behandlas på 

ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras av utomstående (Ahrne och Svensson, 

2015: 29).  I analysdelen har intervjupersonernas riktiga namn ersatts med IP 1, IP 2… o.s.v. 

Namn på orter, platser eller annan information som kan röja intervjupersonernas identitet har 

maskerats utan att meningsinnehållet har ändrats.  Fördelen med studien är att genom 

intervjuandet av personer som inte längre är aktiva inom miljön eller i kriminalitet minimeras 

skaderisken för intervjupersonerna. Samtidigt kan studien eventuellt ge ny och viktig 

förståelse i forskningsfrågan. Ytterligare en aspekt som uppkom i de etiska övervägandena 

var; hur kan jag som forskare verkligen veta att intervjupersonerna inte längre är aktiva inom 

miljön eller i kriminalitet? Det är givetvis svårt att hundraprocentigt svara på den frågan, men 

grundförutsättningen är att intervjupersonerna talar sanning i sakfrågor. Frågan om utträde 

från miljön ställdes inte rakt ut till någon av intervjupersonerna. Trots att frågan inte ställdes 

rakt ut, valde samtliga intervjupersoner att på ett eller annat sätt berätta om sina utträden ur 

miljön. 

3.3 Urval av intervjupersoner 

I uppsatsen intervjuades fem män som varit skinheads under 90-talet. Genom mitt arbete som 

lärarvikarie i början av 00-talet hade jag lärt känna Bengt (fingerat namn), ett före detta 

skinhead. Han kom att fungera som dörröppnare (Ahrne och Svensson, 2015: 30) och 

nyckelinformant (Ahrne och Svensson, 2015: 105).  Bengt hade god kännedom om hur 

skinheads och vit makt-miljön såg ut i Stockholm på 90-talet och vilka som rörde sig i den. 

Av denna anledning var han behjälplig vid urvalet av intervjupersoner. Målsättningen var att 

intervjua personer som tidigare inte kommit till tals, det var en av anledningarna till att jag 

valde att fråga Bengt om hjälp istället för att försöka kontakta någon organisation som hjälper 
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individer ut ur dessa miljöer, t.ex. EXIT. Med Bengts hjälp etablerades kontakt med dessa 

fem intervjupersoner, som alla är män mellan 36 och 45 år och före detta skinheads. 

3.4 Uppsatsförfattarens förhållningssätt 

Det är viktigt att intervjuaren tar hänsyn till vissa kriterier för att intervjusituationen ska bli så 

lyckad som möjligt. En intervjuare bör följa fem grundläggande regler; att lyssna på ett 

tålmodigt och vänligt sätt, att inte inta auktoritetsposition, inte ge råd eller moraliska 

förmaningar, att inte argumentera med intervjupersonen och att intervjuaren berättar att hen 

bara ska ställa frågor under särskilda förhållanden (Ahrne och Svensson, 2015: 37). Dessa 

fem regler har tillsammans med coachningen i intervjuteknik varit förutsättningen för de fem 

intervjuerna. 

3.5 Uppläggning och genomförande av 

intervjuerna 

Totalt genomfördes fem intervjuer och uppsatsförfattaren höll i samtliga av dessa. Innan 

genomförandet av samtliga intervjuer informerades intervjupersonerna om uppsatsens syfte 

och etiska aspekter. Två av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser och 

de resterande tre i grupprum på universitetet. Intervjuerna varade mellan 45 och 80 minuter. 

Varje intervju spelades in med en mobiltelefon för underlätta den kommande transkriberingen 

och analysen (Bryman, 2011: 428). 

3.6 Transkribering och dataanalys 

Eftersom intervjuerna inte gjordes vid ett och samma tillfälle påbörjades transkriberingen 

direkt efter varje avslutad intervju. Detta för att intrycken från en intervju är färskast direkt 

efter genomförandet av den (Ahrne och Svensson, 2015: 63). Transkriberingen gjordes med 

hjälp av datorprogrammet InqScribe, som ger användaren möjlighet att mata in valfri ljudfil 

och sedan spela upp ljudfilen i olika hastigheter och spola fram och tillbaka med hjälp av 

kortkommandon. Detta sker samtidigt som användaren i programmet skriver ned det som sägs 

i uppspelningen. Alla intervjuer transkriberades ordagrant med pauser och utfyllnader som 

hostningar, harklingar etc. När samtliga intervjuer var transkriberade, skrevs de ut på papper 

för att underlätta sortering och kodning. Utskrifterna kodades med hjälp av marginalmetoden 
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(Aspers, 2011: 185) utifrån dessa fem teman/element; medlemskap, hierarki, regler, 

övervakning och sanktioner. När dessa teman identifierats valdes relevanta citat för att 

exemplifiera dessa. 

3.7 Metodkommentar 

Datainsamlingen har i denna studie skett genom den tematiskt öppna intervjun (Aspers, 2011: 

143), med fem personer som berättat om sin tid som skinheads i Stockholm på 90-talet. 

Urvalet av intervjupersoner har med stor sannolikhet haft en påverkan på resultatet.  

Intervjuerna skedde utifrån ett aktörsperspektiv, vilket troligtvis ökat förståelsen för inträdet 

och upprätthållandet av miljön. Ingen av intervjupersonerna ansåg att de hamnat i miljön av 

en slump, de berättade alla om saker som kan tolkas som bakomliggande faktorer till inträdet. 

Den kvalitativa metoden användes för att få en fördjupad förståelse med utgångspunkten i 

studiens syfte och frågeställningar. Att genomföra studien med en kvantitativ metod hade 

troligen varit svårt av olika anledningar. Ett problem hade varit att hitta tillräckligt många 

deltagare till studien för att kunna använda sig av regressionsanalys och dra statistisk inferens 

(Vejde, 2011: 137). Nackdelen med den typen av studie hade varit risken för att de detaljerade 

beskrivningarna om inträdet och miljön gått förlorade. Optimalt hade varit att göra en studie 

med både kvalitativ och kvantitativ metod, genom att kombinera djupintervjuer med enkäter. 

Den typen av studie skulle kunna vara genomförbar under en längre tidsperiod t.ex. på 

doktorandnivå.  I denna uppsats har analysen och tolkningen av resultatet, skett med tonvikt 

på individens berättelse. Vid den typen av tolkning finns det alltid en risk för feltolkningar 

från uppsatsförfattarens sida. För att undvika detta har uppsatsförfattaren försökt vara relativt 

moderat i sina tolkningar av intervjupersonernas utsagor. De teoretiska analysverktyg och 

referenslitteraturen som använts har påverkat studiens resultat. Om analysen gjorts med andra 

teoretiska verktyg och annan litteratur hade resultatet troligen blivit ett annat. För att stärka 

uppsatsens reliabilitet (Bryman, 2011: 352) har jag försökt använda mig av citat på ett sådant 

sätt att läsaren kan dra egna slutsatser utifrån dessa, och möjliggöra användning av andra 

teoretiska utgångspunkter.  Värt att nämna angående referenslitteraturen, är att den avseende 

skinheads är aningen begränsad. 



 

 14 

3.8 Studiens avgränsningar och begränsningar 

Självklara begränsningar för studien är ämnesval, metod, teori, tidigare forskning och 

intervjupersoner. Våldsbejakande extremism är ett problemområde som finns i olika politiska 

och religiösa miljöer. Förutom vit makt-miljön och den autonoma miljön (BRÅ, 2009: 32-38) 

finns det olika former av islamistisk extremism som t.ex. Hizbollah och Islamiska staten. 

Även inom vit makt-rörelsen finns det olika organisationer och inriktningar. Att titta på den 

sociala organiseringen av vit makt-miljön med fokus på inträde och upprätthållande av den, 

hade blivit en för bred ansats för denna studie. På grund av detta gjordes avgränsningen till 

skinheads i denna miljö. Som tidigare nämnts utgår studien ifrån ett aktörsperspektiv, men det 

hade också kunnat vara intressant att titta på ett observatörsperspektiv. Detta hade kunnat 

göras genom att intervjua familjemedlemmar, vänner, lärare, socialsekreterare eller andra 

personer som dessa män kommit i kontakt med. Troligtvis hade detta kunnat bidra till en ökad 

förståelse för exempelvis inträdet i miljön. Studiens aktörer var alla av manligt kön, detta på 

grund av att uppsatsförfattaren inte hade tillgång till några intervjupersoner som var före detta 

kvinnliga skinheads. Detta kan bero på att skinheadsrörelsen är mansdominerad. Det är med 

stor sannolikhet så att kvinnors inträde i miljön ser ut på andra sätt än mäns. 

4. Resultat 

I denna del presenteras valda delar av empirin med hjälp av citat från intervjupersonerna. 

Målet är att eftersträva förståelse för hur den sociala organiseringen av miljön såg ut, utifrån 

intervjupersonernas berättelser. Denna analys görs genom att utgå från teorin vid tolkningen 

av intervjupersonernas berättelser, samt att senare i diskussionen koppla detta till tidigare 

forskning. Syftet med studien är att försöka se hur den sociala organiseringen av den 

våldsbejakande vit makt-miljön såg ut. Viktigt att påpeka är att flertalet av intervjupersonerna 

berättar om grova våldshandlingar de begått under sin tid i miljön. Jag har av olika 

anledningar avhållit mig från att citera ur dessa i uppsatsen. Den främsta anledningen till detta 

är att jag inte vill glorifiera våld på något sätt och den andra är att vissa våldshandlingar som 

intervjupersonerna beskriver är så pass specifika, att återgivandet av dessa skulle kunna 

äventyra deras anonymitet. För att ge läsaren en bild av våldet och råheten som förekommit i 

miljön kan jag sammanfatta, att majoriteten av intervjupersonerna gjort sig skyldiga till 
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misshandel eller grov misshandel och vissa av dem dråpförsök. Misshandlarna har skett med 

och utan tillhygge. De tillhyggen som beskrivs är kniv, basebollträ, batong, tårgaspistol samt 

knogjärn. 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

Här presenteras de fem intervjupersonerna och deras bakgrund utifrån vad de själva berättat. 

De kommer i resultatredovisningen att kallas IP1, IP2, IP3, IP4 och IP5. Samtliga 

intervjupersoner är män och före detta skinheads. 

 IP1: Medelklass, grundskola med ofullständiga betyg, tidig våldsdebut som skedde 

innan inträdet i miljön. Arbetar idag som egenföretagare inom e-handel. 

 IP2: Arbetarklass, fullgjort yrkesinriktat gymnasium, alkoholmissbruk inom familjen. 

Arbetar i dag som snickare. 

 IP3: Medelklass, grundskola med ofullständiga betyg, relegerad, tidig våldsdebut som 

skedde innan inträdet i miljön. Arbetar idag inom byggbranschen. 

 IP4: Arbetarklass, relegerad från grundskola i Sverige. Fullgjort yrkesinriktat 

gymnasium i annat land. Tidig våldsdebut, som skedde innan inträdet i miljön. 

Alkohol och drogmissbruk inom familjen. Är idag egenföretagare inom 

byggbranschen. 

 IP5: Medelklass, fullgjort teoretiskt gymnasium, tidig våldsdebut som skedde innan 

inträdet i miljön, våld inom familjen. Arbetar idag som säljare. 

4.2 Medlemskap 

Intervjupersonerna berättar och beskriver hur de uppfattade elementet medlemskap i de 

grupper som de tillhört under sin tid som skinheads. Frågorna kring medlemskap gav upphov 

till vilka de olika kriterierna kring detta element var. 

Till att börja med var man ju tvungen att vara nordisk så att säga […]Det blev mer och mer dom här klassiska 

attributen så att säga […]Bombarjacka, kängor, kängor är ju bra vapen också med stålhätta […] rakat huvud 

[…] vita skosnören. […] Jag tror andra såg mig som skinhead, jag har aldrig sett mig själv som ett skinhead. 

(IP1) 

Gillade man inte musiken ville man inte ens vara där, då fick man inte vara med.[…] vi fastnade ju liksom där i 

musiken och sen med tiden kom det ju fler och fler grupper, det blev lite tyngre [...]man mer och mer hatar 

andra nationaliteter. (IP2) 
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Jag rakade av mig håret skaffade bombarjacka och kängor, så jag var skinhead [...] Jag gick djupare in i själva 

skinheadkulturen och rötterna, jag gjorde resor till London och köpte kläder där, Ben Sherman, Fred Perry, 

kläderna var väldigt viktiga för mig [...] det var min identitet [...] kläderna, musiken och  dom vännerna, det var 

hela min identitet skulle jag vilja säga. (IP3) 

Man får bekänna och erkänna för varandra att man inte tyckte om invandrarna, det var en förutsättning [...] 

uniformen med kängor och bombarjacka och rakat hår och märken, man förstod ganska snabbt att det var så 

man skulle klä sig.(IP4) 

Tillslut fattade jag att för att bli accepterad som en i gänget var jag tvungen att raka av mig allt hår och jag 

gjorde det, det var som att ta det första steget in. […] med den här svarta uniformen kom nån slags spänning, 

det var farligt och lite hemligt, det var att man skulle ha vissa märken på jackan, det var viktigt att de satt på rätt 

ställe, jag kommer ihåg att det var exakta angivelser. (IP5) 

Majoriteten av intervjupersonerna beskriver att ha rakat huvud, rätt typ av kläder och märken 

var viktiga kriterier för att kunna bli accepterade som skinheads. Utöver detta framträder en 

underliggande struktur, nämligen att medlemskapet varit baserat på hudfärg. I vissa 

organisationer var medlemskapet formellt som t.ex. i Bevara Sverige Svenskt (föregångare till 

Sverigedemokraterna) eller Nordiska Rikspartiet. I skinheads-miljön var medlemskapet 

informellt och baserat på de fysiska attribut som beskrivs ovan. Om ett skinhead var medlem i 

någon politisk organisation, markerades detta oftast med bärandet av organisationens märken 

på jackan. Detta för att särskilja sig från andra skinheads och visa ett starkt politiskt 

ställningstagande. Intressant är att notera kontrasten mellan IP1´s och IP3´s berättelser om 

deras upplevda identitet, då de står i total motsats till varandra. Båda var skinheads men IP1 

identifierade sig aldrig som skinhead, medans att vara skinhead var kärnan i IP3´s identitet. 

För IP2 var det viktigt att tycka om och lyssna på vit makt-musik, det var ett kriterium för 

medlemskap i den grupperingen han tillhörde. Även IP1, IP3 och IP4 nämner musiken som en 

viktig faktor, men inte som ett kriterium för medlemskap på det tydliga sätt som IP2 beskriver 

det. Ett mönster som framträder ur intervjupersonernas berättelser kring medlemskapet som 

skinheads i vit makt-miljön, är upplevelsen av utanförskap, antingen ett påtvingat eller 

självvalt sådant. Sammanfattningsvis var kriterierna för medlemskap i de grupper som 

intervjupersonerna tillhört; hudfärg, kläder, märken och musik. 

 Ytterligare frågor kring elementet medlemskap ledde till intervjupersonernas beskrivningar 

om inträdet i miljön. 

Vi hittade varandra, det var väl ett nödvändigt ont mer eller mindre, en ren överlevnadsåtgärd om man nu inte 

ville gå med i det mångkulturella experimentet eller för att överhuvudtaget vara trygg så var man tvungen att 

vara i grupp […] Vi sökte oss nog till varandra, det var väl som magneter nästan […]det är väl såhär ringar på 

vattnet, nån kände nån, när man är olika och funkar på ett annat sätt så, vi hörde ju oss för ååå man fick reda 
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på, mycket kretsade kring våld […]Det började ju med att, han bli presenterad i genom något, vi hade inga 

hemsidor eller nåt sånt utan det var ju personliga referenser […] Det är ungefär som att provspela i ett 

fotbollslag, han fick vara med på några ölkvällar, några fester, sen dök det alltid upp situationer då man var 

tvungen att visa vad man gick för. (IP1) 

Genom ett par kompisar som hade fått tag i lite musik och så där [... ]vi gick över från att lyssna på Ultima 

Thule till att bli skinheads [...]det var ju inte så att helt utomstående kom in utan det var så att nån som kände 

nån [...] man kom ju alltid med nån såklart [...] vi var ju aldrig med i VAM, kanske beror på därför att man inte 

kom med, för att man inte visste hur man gjorde. (IP2) 

Jag läste en tidningsartikel om skinheads där det stod att det var avskyvärt utifrån allmänhetens synpunkt, en 

vinklad artikel [...] det var något som attraherade mig, att stå utanför [...] jag fick veta att de hade en 

samlingslokal på fryshuset, så jag sökte mig dit [...] från början blev jag och mina kamrater inte insläppta, men 

efter ett tag fick vi komma in [...]du hade dom här killarna som hade den svarta uniformen, svarta M65 byxor, 

svart bombarjacka, kalrakade, sen hade vi killar som klädde sig som mig, som kallade sig opoltiska och jag 

skulle säga, jag hade vänner på båda, i båda fraktioner, men visst jag fick ju höra på grund av min klädsel av 

dom här killarna som klädde sig i, som hade sin svarta uniform att jag var sharpare eller sådär och sen fick jag 

ju höra från dom andra när jag umgicks med dom här svartklädda, jag hade ju vänner i båda läger om ska kalla 

det så, att dom kallade ju dom för boneheads [... ] var du skinhead så var du stämplad som rasist, punkt slut, det 

var den massmediala bilden som lyftes fram [...] vi var en ganska så hatad grupp. [...]Folk testade nykomlingar 

liksom, för att kolla om dom pallade trycket, men många gjorde ju inte det och dom försvann liksom, vi var ju en 

väldigt utmärkt grupp och hatade av samhället [...] Helikopterplattan, jag fick åka i plurret där några gånger, 

och sen inne på skinheadlokalen vart jag duschad och lite såna grejer, sen slagsmål, jag hamnade i slagsmål, 

det var ju vanligt att alla hade satt, hade smeknamn å så där eller öknamn. (IP3) 

Jag har för mig att jag såg skinnskallarna i skolan som ett sammansvetsat gäng liksom, dom såg tuffa, farliga 

och respektingivande ut [...] jag fick en känsla i mig för det där [...] jag minns jag hade en invandrare i klassen 

där jag gick, som tog mycket plats och förde mycket väsen och var stökig och jag tyckte inte om honom, han var 

populär och hade mycket vänner i skolan som uppförde sig på samma sätt, det märktes ganska tydligt att jag inte 

ville vara en del av det och därför började jag vända mig mot skinheadsidan [...] vi började hälsa på varandra, 

det var mycket på ungdomsgården och fester på den tiden och där märktes det också tydligt att man inte var vän 

med invandrarna och då vart det nog automatiskt så att dom märkte av det och tog in mig i sitt gäng [...] jag fick 

tryggheten i skolan av att tillhöra dom. (IP4) 

Det började med jag gick på fotbollsmatcher [...] i klacken fanns det ett gäng skinheads å när jag hamnade i 

bråk med ett gäng svartskallar i klacken, så kom skinheadsen och hjälpte mig [...] det visade sig att en av 

skinnskallarna bodde i samma kommun som mig och jag lärde känna honom, han blev som en mentor för mig, 

han var några år äldre [...] jag tyckte att det var häftigt och jag kommer ihåg att jag blev imponerad av hur 

brutala dom var när dom slogs [...] jag kände att shit, med dom här snubbarna på min sida så finns det ingen 

som vågar jiddra med mig längre [...] jo men vi var på en fest inne i stan och jag kommer ihåg att det va en 

skinskalle, en utav dom äldre som snackade, han snackade om att göra revolution [...] efter det blev jag ju 

intresserad av det här budskapet, det lät häftigt och våldsamt [...]jo men när jag var på fest med dom här 

skinnskallarna så tvångsrakades några yngre killar men jag lyckades smita undan [...] tillslut fattade jag att för 
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att bli accepterad som en i gänget var jag tvungen att raka av mig allt hår och jag gjorde det, det var som att ta 

det första steget in [...]  mycket utav de jag gjorde var nån slags revolt, först var jag skinhead och sen blev jag 

ett bonehead [...] jag ville driva allt till sin spets [...] jag kommer ihåg att jag blev mindre och mindre skinhead 

och mer och mer politisk, jag bar svart uniform och lät håret växa ut. (IP5) 

IP1 och IP3 sökte själva upp miljön, dock av olika anledningar. IP1 beskriver det som en ren 

överlevnadsåtgärd och beskriver att han själv skapade miljön, genom att söka sig till 

likasinnade. IP3 beskriver att han attraherades av tanken att stå utanför samhället, att han ville 

tillhöra de utstötta. IP4 och IP5 verkar ha dragits till miljön av liknande skäl som IP1. De 

verkar inte lika aktivt ha sökt miljön, utan av olika anledningar hamnat i den. Båda beskriver 

att konflikter med invandrare varit grunden till att de hamnade eller sökte sig till miljön. IP4 

berättar att han blivit imponerad av skinheadsens tuffa framtoning och IP5 av deras 

våldsamhet. IP2 hittade miljön genom kompisar och genom vit makt-musik. Inträdet i dessa 

grupper beskrivs inte som helt oproblematiskt. IP3 beskriver att han från början inte blev 

insläppt när han knackade på hos skinheadsens lokal vid Fryshuset. Han fick tillsammans med 

sina vänner gå dit upprepade gånger, innan de blev insläppta och accepterade. Efter detta 

följde en tillvaro som IP3 beskriver som pennalistisk. Han blev duschad på toan av de äldre 

killarna och kastad i vattnet vid helikopterplattan. IP5 beskriver hur han lyckades smita undan 

en tvångsrakning som de äldre skinheadsen utförde på nykomlingar. Det verkar ha varit en del 

av en initiationsrit. De övriga intervjupersonerna beskriver att de vet att den här typen av 

händelser förekom, men i de små grupper som de var aktiva i verkar pennalismen varit ett 

mindre förekommande inslag. Ett intressant perspektiv kring inträdet i miljön, som tas upp av 

IP1 och IP2 är att för att få tillträde till deras grupperingar var man tvungen att komma med 

någon redan känd medlem eller bli rekommenderad. Inträdet kan ses som en process där den 

blivande medlemmen socialiseras in i gruppen och miljön genom initiationsriter, men innan 

riterna sker hänger den blivande medlemmen med skinheadsen utan att vara medlem, sedan 

testas den blivande medlemmens lojalitet och tillslut blir denne accepterad eller i vissa fall 

även tvingad att ta steget in. Huruvida dessa initiationsriter är formella eller informella kan 

vara svårt att svara på, men enligt intervjupersonerna verkar riten att raka av en blivande 

medlem allt hår vara en formell markering för att individen blivit accepterad som skinhead i 

gruppen. Sammanfattningsvis berättar  majoriteten av intervjupersonerna att de hamnade eller 

sökte sig till miljön på grund av att de hade haft konflikter med invandrare. Ingen av dem 

verkar ha gillat den pennalism som utövades, men alla valde att genomgå de initiationsriter 

som fanns och utstå kränkningar av olika slag. 
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4.3 Hierarki 

Intervjupersonerna berättar om hierarki. 

Att utöva våld och kraftigt våld å inte dra sig för det, det var ju det som handlade om statusen i gruppen […] 

man klättrade väl lite i hierarkin, inte för att vi hade nån uttalad sån egentligen. (IP1) 

Vi hade ingen frontfigur direkt [...] alla var ju liksom, ville ju samma sak. (IP2) 

Och så var de det väldigt mycket tävlan, alltså förstår du, jag utmärkte mig för att jag gjorde så mycket grejer 

och därför, om jag nu ska kalla det, steg jag i graderna liksom [...] så det var ju ett sätt att höja sina aktier 

många gånger [...] det fanns ju folk som var mer tongivande, som hade rykte om sig, som var galna och mer 

våldsbenägna än andra.(IP3) 

Man såg upp till dom äldre [...] men visst fanns det en ledare för gänget, det gjorde det [...] jag tror att han var 

störst fysiskt och därför så föll det sig så.(IP4) 

Alltså i skinheadskretsar fanns det ingen direkt ledare, man fick underordna sig de som var äldre och mer fysiskt 

kapabla [...] och när jag tänker efter så fanns nog ingen ledare för den politiska sidan heller [...] jag tror jag 

upplevde det där med ledarbrist som ett stort problem på den tiden [...] visst fanns det folk som tyckte att dom 

var nån form av självutnämnda ledare men det slutade ofta med att dom fick stryk av nån som inte var av samma 

uppfattning gällande ledarskapet [...] jag tror vissa ville ha en ledare medans andra tyckte det var bra utan 

ledare, jag uppfattade alltid idén om det ledarlösa motståndet som idioti. (IP5) 

Det verkar inte ha funnits en formell hierarki utan snarare en informell sådan, som utefter 

intervjupersonernas beskrivningar byggde på principen ”djungelns lag”. Det fanns inte någon 

formell ledare utan den som var fysiskt mest kapabel fick sin vilja igenom för tillfället, med 

hjälp av våldshandlingar. Detta är i linje med tidigare forskning om det ledarlösa motståndet 

(Fangen, 1998: 40). Slutsatsen är att miljön dessa individer ingått i inte har varit organiserad 

efter någon klassisk hierarkisk modell. IP1 och IP3 påpekar att klättrandet i den form av 

informell hierarki som fanns, skedde med hjälp av att begå våldshandlingar. Det mönster som 

framträder är att en individ kunde påverka sin status och position i gruppen genom att begå 

våldshandlingar, att ackumulera ett våldskapital. Desto våldsammare en individ var desto mer 

villiga var övriga gruppmedlemmar att foga sig efter dennes vilja, antagligen för att själva 

slippa få stryk. Vissa individer var mer våldsbenägna och därmed mer tongivande i den 

informella hierarkin, men dem verkar trots detta inte formellt setts som ledare för 

grupperingarna. Troligtvis påverkade förekomsten av vänskapsband, ålder, personlighetsdrag 

och karisma indirekt den informella hierarkin. Tonvikten verkar dock ha legat på individers 

våldskapital. IP2 påpekar att alla ville åt samma håll. Detta stärker teorin om att det ledarlösa 

motståndet var rådande i dessa grupperingar. Sammanfattningsvis kan man observera att det 
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fanns en informell hierarki som byggde på utövandet av våld och att det fanns olika aktörer 

som tävlade om att vara ”herre på täppan”. 

4.4 Regler 

Intervjupersonerna berättar om regler. 

Nää men det kom ju fram, nån hade träffat en tjej som var tvivelaktigt icke arisk så att säga, ehhh vissa började 

knarka det som vi på den tiden bekämpade och såg ner på, ehhhh började lyssna på fel sorts musik osv., gjorde 

andra tvivelaktiga val som för mig blev en enorm besvikelse, jag såg oss som en elit, som stod över allt sånt […] 

alla visste vad som gällde […] För mig var det livsstil, och en livsstil är inget man ändrar på […] alltid ställa 

upp […] aldrig backa […]Nej det var inget uttalat sånt men det var ju såna situationer man hamnade i titt som 

tätt ååå sån slags miljö, det gick inte å komma undan det […] Ja det hände, alltså vi, det är inte så allvarligt 

som kanske andra människor tycker att, det vart ganska blodigt ibland, så ere ju […]Nä det var en sån här, för 

mig var det verkligen noll tolerans på alla sätt ååå en del av den här mångkulturen och invandringen som för 

med sig ett gift för att försämra eller försvaga människorna och folket […]Ehh så på den tiden var det ju, det 

fanns inga ursäkter över huvud taget.(IP1) 

Sprida budskapet vidare [...] det gick ut på att försöka få andra att bli likasinnade [...] om man blev skaffade en 

invandrare som flickvän, då var det tack och hej, då skulle man vara en fitta för alltid [...] inte ha fel hudfärg 

[...] alla skulle hjälpa till att sätta upp lappar [...] om man tog knark, då hade man nog hamnat snett, då tror jag 

inte att man skulle vara intresserad av att va med oss längre, för alla visste vad alla tyckte om det [...] om det 

skulle vara nåt våld så skulle det vara mot såna[...] man skulle försvara Sverige mot motståndare [...] det enda 

som var det rätta var vita människor, allt annat, alla mörka hade inget här att göra [...] ett vitt Sverige [...] med 

tiden skulle det bli inbördeskrig, då skulle alla vara redo [...] ja när den dagen skulle komma skulle alla vara 

redo [...] nää man gick ju och väntade, förr eller senare kommer den. (IP2) 

Visst det fanns droger men egentligen så var jag emot droger [...] jag upplevde att denna allmänna uppfattning 

var att man var emot droger, men sen förekom det ju ändå droger [...] absolut det var man, det var väl den 

allmänna ståndpunkten [...] jag kände att jag hade en skyldighet för hela målgruppen skinheads jag ville inte ge 

den dåligt ryckte och därför backade jag inte och förklarade mig inte utan slog först och slog hårt. (IP3) 

Jag tror att i våran grupp kände vi nog likadant allihopa [...] det var ingenting vi behövde övertala varandra om 

[...] om man inte hade dessa åsikter så skulle man nog vara en svikare eller rasförrädare [...] det inte okej att ha 

en flickvän med invandrarbakgrund eller, då var man ju en rasförrädare eller en svikare, man fick ju hålla sig 

inom kretsen [...] ju längre in i det där man kom ju hårdare krav ställdes det på en t.ex. att raka av sig allt hår 

och klä sig på ett visst sätt och uppföra sig på ett visst sätt och passa in i miljön helt enkelt. (IP4) 

Jaa inom skinheadsrörelsen fanns det väl inte direkt några regler, mer att man inte fick backa och lämna sina 

polare i sticket om det blev slagsmål [...] sen var det ju att man inte skulle använda droger, men det där var det 

väl lite si och så med [...] däremot var det mer regler inom den politiska delen, man skulle vara vit och helst 

arier och uppträda på ett visst sätt, jag tror till och med att det fanns nån handbok i hur man skulle bete sig i 
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olika situationer [...] det där med trohet var viktigt, det kom ju från SS, har för mig att ett utav valspråken var 

"vår ära heter trohet" och ett annat var "hat är vår bön, hämnd är vårt stridsrop". (IP5) 

Flera av intervjupersonerna nämner att det var emot reglerna att vara tillsammans med en tjej 

som hade invandrarbakgrund. Här ser man ett mönster, att hudfärg är ett återkommande 

kriterium, precis på samma sätt som det var för medlemskap. För att vara medlem var man 

tvungen att vara vit och detta innebar även att man inte fick ha umgänge med kvinnor av 

annan hudfärg än den vita. Den typen av handling skulle göra en medlem till vad IP4 

benämner som en rasförrädare och svikare. Majoriteten av intervjupersonerna nämner att det 

var förbjudet att använda andra droger än alkohol. IP2 talar om att alla skulle vara redo för 

inbördeskriget, när det antogs komma. Enligt IP2 var det viktigt att sprida budskapet vidare 

och värva nya medlemmar. IP3 talar om att han kände en skyldighet att stå upp för hela 

målgruppen skinheads, att inte ge dem dåligt rykte och därmed inte backa från slagsmål. Detta 

berörs även av IP1, på frågan om det var en regel att använda våld om man var med i den 

gruppering som han tillhörde, svarar han att det inte var uttalat men att det mer eller mindre 

var oundvikligt då gruppen ofta hamnade i slagsmål. Ett mönster som framträder från 

intervjupersonernas berättelser är att desto längre de vistas i miljön, desto hårdare upplever de 

att kraven på att följa reglerna blir. En underliggande struktur som kan observeras gällande 

reglerna är att dessa regler verkar ha varit informella, men att upplevelsen av regler varit att 

de tagit en mer formell ton, allt eftersom individen trängt djupare in i miljön. Det skulle kunna 

liknas vid att någon form av hederskodex växer fram med tiden. Det som flera av 

intervjupersonerna berättar om är hur de blir mer och mer radikaliserade ur ett politiskt 

perspektiv, och att deras mål varit att gå med i någon form av organisation som förespråkar 

väpnad kamp i politikens namn. Att närma sig den typen av organisation påverkar med stor 

sannolikhet synen på regler som mer formella, de flesta politiska partier eller organisationer 

har formella regler. Sammanfattningsvis verkar de viktigaste reglerna ha varit att inte ha 

umgänge med kvinnor av annan hudfärg än den vita, att inte vara en rasförrädare, inte ta 

droger, att sprida propaganda, gilla rätt musik och inte backa vid slagsmål. 

4.5 Övervakning 

Intervjupersonerna berättar om övervakning. 

Det var lite olika, vissa ställen ute, det fanns lokaler, det fanns, det var väldigt olika, fester […]Arga, bittra över 

samhället och människorna ååå alla babbingar och skit, så vi mer eller mindre beväpnade oss, satt och söp ihop 

och sen gick vi ut på stan. (IP1) 
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Vi träffades på helikopterplattan drack bira, snackade skit och umgicks [...] vi sågs hemma hos varann och på 

somrarna var vi ute och härjade, runt vatten, tältade [...] vi brukade sätta upp lappar tillsammans, tapetsera tåg, 

i affärer ja vart som helst. (IP2) 

Vi ringdes på telefon så bestämde man för att träffas på lokalen eller på helikopterplattan. (IP3) 

Vi träffades och diskuterade rasfrågor, drack öl och kollade på filmer, lyssnade på musik inom vit makt-rörelsen, 

träffade andra likasinnade, gick på fester med likasinnade, vi höll oss inom vit makt-rörelsen kan man säga. 

(IP4) 

Vi träffades oftast hemma hos någon eller ute [...] ett gäng som jag hängde med hade fått en lokal av kommunen 

och där var vi en hel del [...] den lokalen var inte på fryshuset, utan det här var utanför stan [...] på sommaren 

var det helikopterplattan som gällde, men det var när man blivit skinhead, inte innan det, inte för vår del 

iallafall [...] ja vad gjorde vi, vi drack bira, rökte cigaretter, snackade om livet och om hur trötta vi var på 

samhället [...] när jag blev mer politisk så blev det mindre bira, mindre häng, det kretsade mer kring att sprida 

propaganda, få mer folk att bli rasmedvetna och då sågs man ofta ute eller hemma hos någon. (IP5) 

Flertalet av intervjupersonerna talar om att de sågs på olika lokaler som var avsedda för 

skinheads. De berättar även att de träffades hemma hos någon eller på fester och drack 

alkohol. Helikopterplattan i Gamla Stan nämns, vilket var ett känt tillhåll för skinheads 

(Liljeroth, 1995: 42). Det förfaller inte ha funnits någon formell övervakning i miljön som 

dessa individer befann sig i. Troligen beror detta på att miljön saknade både formella ledare 

och formell hierarki. Det fanns däremot en informell övervakning och social kontroll. I och 

med att intervjupersonerna träffades på olika lokaler och platser kunde de också övervaka 

varandra. När gruppen träffades och någon var frånvarande, kunde frågan om anledningen till 

frånvaron komma upp. Den vanligaste sociala aktiviteten verkar ha varit att dricka öl, prata 

politik och vädra ett allmänt missnöje mot samhället. Flertalet av intervjupersonerna nämner 

dock att det var viktigt att sprida budskapet vidare, att propagera för sin politiska ståndpunkt. 

Detta kunde genomföras på olika sätt, vissa av individerna beskriver att de först drack alkohol 

och sedan gav sig ut för att spöa meningsmotståndare, att på detta sätt bedriva någon form av 

kamp mot samhället och meningsmotståndarna. Den händelsen blev viktig för övervakningen, 

det var där man skulle vara med och var man inte det kunde man bli bestraffad. Andra 

intervjupersoner beskriver en fredligare variant som fyller samma funktion, nämligen att sätta 

upp klisterlappar med det politiska budskapet på allmän plats. 

4.6 Sanktioner 

Intervjupersonerna berättar om sanktioner. 
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Det är inte så farligt om man har en blåtira när man kommer hem […] Det var ju allt från en grov misshandel å 

utfrysning å olika såna grejer. (IP1) 

Gillade man inte musiken kunde man få en hurring. (IP2) 

Då skulle man nog bli en svikare och ses som en rasförrädare och då blev man nog utfryst, utstött [...] när jag 

lämnade rörelsen så sågs ju, fick jag själv höra att jag var en rasförrädare och en svikare och fick mot ta slag av 

andra skinskallar [...] det skyndade på uttåget. (IP4) 

Folk åkte ju plurret på helikopterplattan [...] det var olika anledningar till att de åkte i plurret, vissa av dom 

äldre killarna hade ju fått för sig att det skulle vara nån initiationsrit att knuffa i nykomlingar [...] andra 

anledningar kunde vara om man varit uppkäftig eller uttryckt en åsikt som inte ansågs vara okej [...] det blev ju 

ofta bråk när det diskuterades olika frågor och politik och beroende på vilka som var där då, så kunde det hända 

lite olika grejer [...] alltså det blev slagsmål och de som inte tyckte likadant hamnade i luven på varandra och de 

som förlorade fick gå därifrån, det var väl ganska naturligt tror jag. (IP5) 

Intervjupersonerna berättar att sanktioner för regelbrott var misshandel och utfrysning. 

Mönstret man kan se är att om någon individ började bryta mot de informella reglerna, gå 

emot det som var normen i miljön, bestraffades detta i första hand med fysiskt våld. Beroende 

på hur grovt övertrampet var och individens status i gruppen, kunde sanktionen bestå i allt 

från en örfil till en grov misshandel. Den här typen av sanktioner ansågs som normativa. 

Utfrysning var ofta ett sista alternativ och kunde ske på olika grunder, beroende på hur 

våldsbenägen gruppen var. I en våldsbenägen gruppering kunde utfrysning ske om en medlem 

inte hjälpt till i en slagsmålssituation, medan det i en mindre våldsbenägen gruppering kunde 

leda till örfilar och glåpord. I en mindre våldsbenägen grupp kunde utfrysning ske, om 

personen inte hade de rätta politiska åsikterna eller på ett annat sätt uppfattades som en 

rasförrädare. Det ter sig logiskt att våldet varit i fokus i de mer våldsbenägna grupperingarna, 

och i de mindre våldbenägna verkar tyngdpunkten legat på politiska åsikter.   

Sammanfattningsvis ger det en bild av miljön som delvis styrd av ”djungelns lag”, där den 

eller de som är mest fysiskt kapabla och villiga att bruka våld sätter agendan.  Motvikten till 

detta är att utfrysning användes oftare som sanktion än fysiskt våld, i några av de mindre 

våldsbenägna grupperingarna. 
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5. Diskussion 

Utgångspunkten för synsättet på social organisering är Göran Ahrnes teori om partiella 

organisationer (Ahrne och Brunsson, 2011). Denna teoretiska utgångspunkt valdes för att den 

fångar upp organisering oavsett om det är formell eller partiell. Vilka av de fem elementen; 

medlemskap, hierarki, regler, övervakning och sanktioner (Ahrne och Brunsson, 2011) 

organiserar miljön?  

Elementet medlemskap är lätt att upptäcka i uppsatsens empiri. Det definieras utifrån 

intervjupersonernas utsagor om gemensamma yttre attribut som hudfärg, rakat huvud och rätt 

kläder. Detta i sig själv räcker inte, utan medlemmarna måste efter inträdet i miljön också 

skaffa sig rätt åsikter. Genom de yttre attributen kände aktörerna igen vilka som var 

medlemmar och tillhörde deras ”vi” och vilka som var icke-medlemmar och eventuellt fiender 

och blev ”dem”. Detta underlättade för umgänget och därmed organiseringen av miljön. Väl 

på insidan prövades det om aktörerna hade de rätta åsikterna, lojaliteten sattes på prov. Dessa 

komponenter skapade en vi och dem känsla, som var viktig för medlemskapet och 

tillhörigheten. Elementet medlemskap förefaller vara den första delen av stommen för den 

sociala organiseringen av miljön. 

Elementet hierarki förekom inte i någon formell mening, utan det beskrivs som ”djungelns 

lag” eller ”den starkes rätt”. Den här formen av hierarki upprätthölls tillfälligt med hjälp av 

fysiskt våld. Viss respekt gavs för äldre medlemmar, vilket ändå indikerar en sorts hierarki 

baserad på ålder. Detta kan haft sin grund i att de äldre medlemmarna var fysiskt mer kapabla 

och erfarna pga. sin ålder jämfört med yngre medlemmar. Avsaknaden av tydliga ledarfigurer 

eller auktoriteter, går i linje med vad tidigare forskning säger om organiseringen av miljön, 

den sker genom det ledarlösa motståndet (Fangen, 1998: 40). 

Om medlemskapet var den första delen av stommen för den sociala organiseringen av miljön, 

utgjorde elementet regler den andra delen. Intervjupersonernas berättelse visar att det genom 

informella regler sattes prov på medlemmarnas lojalitet. Detta element byggde ramarna för 

hur miljön skulle organiseras. Det definierade vad som var sanningen och vem som var 

fienden. Enligt intervjupersonernas berättelser var fienden i första hand icke-vita invandrare, 

men även andra vita som var oliktänkande och förespråkade mångfald, vilka av 

intervjupersonerna benämns som rasförrädare. Att bruka våld mot fiender och 
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meningsmotståndare sågs som självklart. Det var även accepterat att bruka våld mot andra 

skinheads. Mönstret som framträder är att brukandet av våld har varit normativt i de miljöer 

intervjupersonerna vistades.  

Övervakning som element förekom inte i någon formell mening, men informellt hade 

intervjupersonerna koll på varandra när de träffades. I samband med att en grupp samlades på 

t.ex. helikopterplattan kunde de övervaka varandra, se vem som dök upp och vem som inte 

gjorde det. Formen av informell övervakning som social kontroll är troligen ett ganska 

allmängiltigt element i de flesta löst sammansatta miljöer. Formell övervakning är troligen 

mer vanligt på en arbetsplats eller i en grupp med en uttalad hierarki och ett tydligt ledarskap. 

Den informella övervakningen var givetvis en del av den sociala organiseringen, men inte det 

mest tongivande elementet. 

Det element som var den tredje delen av stommen för den sociala organiseringen av miljön, 

var sanktioner. Dessa var viktiga för att upprätthålla miljön och skydda mot regelbrott. 

Tillsammans var medlemskap, regler och sanktioner de tre element som upprätthöll miljön. 

Sanktioner för regelbrott bestod i huvudsak av två kategorier; misshandel och utfrysning. 

Intervjupersonerna beskriver att första steget gällande sanktioner, ofta var en mildare form av 

fysiskt våld som t.ex. en örfil eller smäll. Om medlemmen ifråga inte rättade sig och fortsatte 

att bryta mot reglerna skruvades volymen upp och medlemmen utsattes för en regelrätt 

misshandel. Om detta inte hjälpte var det sista alternativet utfrysning. En medlem som blev 

utfryst behandlades som en paria. Enligt intervjupersonerna blev en före detta medlem ofta 

stämplad som fiende, svikare och rasförrädare. Det kan tyckas underligt att misshandel var en 

sanktion som användes i steget innan utfrysning. Troligtvis beror detta på att vid en utfrysning 

förlorade gruppen en medlem vilket decimerade den. 

Vit makt-miljön utmålas ofta som våldsam och våldsbejakande. Ett vanligt synsätt är att 

miljön korrumperar de individer som träder in i den, gör dem till monster. Ett element som 

kan spela in i våldsamma miljöer är hierarki. Man kan argumentera att ett militärförband är en 

våldsbejakande miljö, men frågan är varför de soldater som tjänstgör tillsammans i förbandet, 

inte skjuter på varandra eller på vem som helst? Detta beror med stor sannolikhet på att det i 

den miljön finns en mycket strikt och tydlig formell hierarki, det finns ett reglemente att följa 

och någon eller några som bestämmer. I vit makt-miljön med avgränsning på skinheads, 

förefaller det funnits en avsaknad av tydliga formella hierarkier. På grund av det valde jag att 

utgå från de fem elementen, för den teorin fångar upp organisering oavsett om den är formell 

eller partiell. Kan det möjligtvis vara på det sättet att avsaknaden av hierarki gör att 
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våldsamma aktörer får fritt spelrum? Majoriteten av intervjupersonerna i studien hade haft sin 

våldsdebut innan inträdet i miljön. Väl på insidan fick de utlopp för sitt våldsanvändande och 

det var accepterat. Slutsatsen blir att miljön fungerar som en magnet för personer som redan 

är våldsamma och vill fortsätta bruka våld. Det är viktigt att poängtera att alla som varit aktiva 

i den här typen av miljö, inte nödvändigtvis är våldsamma från början, men de blir på något 

sätt tvungna att förhålla sig till våldet när de väl är på insidan. Våldet blir ett primitivt verktyg 

för organiseringen och upprätthållandet av miljön. Vid inträdet tydliggörs för nykomlingar att 

våldet är normativt. Detta sker genom de initiationsriter som intervjupersonerna beskriver, 

t.ex. tvångsrakning, bli duschad i toaletten, nedkastad i vattnet vid helikopterplattan eller att 

bli tilldelad ett öknamn. Om nykomlingarna inte underkastar sig riterna blir de i första hand 

utsatta för misshandel och i andra hand nekade tillträde till miljön. Våldets funktion i 

organiseringen blir att få nykomlingar att underkasta sig miljön och dess regler, samtidigt som 

våldet legitimerar sig självt. När våldet blivit normativt och legitimerat hjälper det till att 

upprätthålla miljön genom att det används som sanktion för regelbrott. Våldets roll vid 

utträdet ur miljön är central. I denna fas används våldet återigen som en sanktion, mot 

regelbrottet att vara en svikare och frivilligt vilja dra sig ur miljön. Miljön måste upprätthållas 

och individen som frivilligt försöker lämna den, blir utsatt för våld och blir stämplad som en 

svikare. Det är dock vikigt att påpeka att utträdet ur miljön även påverkas av andra faktorer 

och beskrivs av intervjupersonerna enligt ett mönster som stämmer väl in på teorin om 

livsförloppskriminalitet (Carlsson, 2014: 101-102). De berättar att anledningarna till utträde 

var olika för olika individer, någon blev narkoman, någon träffade en tjej och fick barn, någon 

gick med i ett mc-gäng och någon dog. Det är inte ett orimligt antagande att graden av våld 

och utfrysning har påverkats av vilken typ av utträde det handlat om. Troligen har en individ 

som gått från skinheadsrörelsen till ett mc-gäng inte blivit misshandlad av sina före detta 

skinheads-kamrater. En utav intervjupersonerna berättar att han inte kunde gå ur fastän han 

egentligen ville, anledningen var att han genom sitt våldsamma leverne hade skaffat sig 

många fiender och om han slutade umgås med sina skinheads-kamrater, skulle han inte kunna 

använda sig av gruppens våldskapital som skydd för vedergällning.  

Hur väl överensstämmer intervjupersonernas beskrivningar av inträdet i miljön, jämfört med 

tidigare forskning?  Hur väl passar dessa intervjupersoner in i de profiler som Bjørgo nämner? 

IP1 och IP3 skulle utifrån deras berättelser kunna profileras som ”ethnocentric youths” 

(Bjørgo, 1997: 49). IP2, IP4 och IP5 som har haft en trasslig social bakgrund med missbruk 

och våld inom familjen borde enligt Bjørgos profilering hamna i kategorin ”criminal youths” 
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(Bjørgo, 1997: 49). Denna profil kännetecknas av att individerna ofta har långa brottsregister, 

har hoppat av skolan och inte har något större ideologiskt intresse. (Bjørgo, 1997: 49). Alla 

dessa tre intervjupersoner har fullgjord gymnasieutbildning, endast en av dem blev relegerad 

från grundskolan, men tog senare gymnasial examen. De beskriver alla att de var ideologiskt 

inriktade och tidigt tog ideologin till sig. De påpekar att våld i första hand skall brukas mot 

meningsmotståndare utifrån deras ideologiska ståndpunkt. Ingen av personerna har något 

långt brottsregister och passar därmed inte riktigt in i någon av profilerna. Det som snarare 

framträder ur deras berättelse är att de genomgått en radikaliseringsprocess. Ett exempel är 

när IP2 beskriver hur han och hans gäng gick från att lyssna på Ultima Thule, till att bli 

skinheads och lyssna på hårdare vit makt-musik. Han berättar hur hans hat mot andra 

nationaliteter ökar mer och mer, tillslut ser han raskrig som den enda lösningen. IP3 beskriver 

hur han trängde djupare och djupare in i subkulturen skinheads. Följden av denna 

djupdykning gjorde att han tillslut kände en skyldighet inför hela målgruppen skinheads och 

pga. detta ville han inte ge den vad han kallar dåligt rykte och därmed valde han att inte backa 

från slagsmål. IP4 beskriver att desto längre in han kom i miljön, desto hårdare krav ställdes 

det på att passa in, uppföra sig på rätt sätt och ha de rätta åsikterna. IP5 beskriver att han till 

en början var skinhead, men med tiden blev mer ideologisk och politisk, en uniformerad 

nazist med kopplingar till VAM.  Detta stämmer väl överens med nyare forskning om 

radikalisering utifrån ett relationellt perspektiv. Utifrån detta ses radikalisering som en 

process, och det som studeras är hur en organisation går från politisk opposition till 

våldsbejakande extremism (Alimi m.fl. 2015: 9). Enligt denna teoretiska utgångspunkt 

innebär radikalisering ett användande av våld i ideologiskt syfte (Alimi m.fl. 2015: 12). En 

viktig del av denna teori är att inte se på individer som ägnar sig åt våldsbejakande extremism 

utifrån någon speciell psykologisk profil eller att de skulle vara galningar (Alimi m.fl. 2015: 

9). Istället lägger teorin vikt på den relationella dynamiken och maktkampen mellan olika 

aktörer, organisationer och allmänheten. Den menar att detta spelar en central roll i hur en 

organisation går från opposition till våldsbejakande extremism (Alimi m.fl. 2015: 9).  Fangens 

interaktionistiska perspektiv poängterar också hur en konstant negativ bekräftelse från den 

utomstående världen formar individernas tro på miljön (Fangen, 1998: 46). Slutsatsen utifrån 

studiens empiri är att vistelsen i extrema miljöer tenderar till att radikalisera aktörerna. I 

samband med radikaliseringen eskalerar även våldet. 
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