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Röster från de som skjuter
Våldsamma uppgörelser och skjutningar är något vi tvingats vänja oss vid. Bakom det grova gängvåldet
står så gott som alltid män. I en ny forskningsrapport från Kriminalvården, Linnéuniversitetet och
Göteborgs universitet undersöks vilket stöd som behövs när någon vill lämna gängkriminaliteten, och hur
synen på manlighet påverkar hur gängen fungerar.
”Brott är inte könsneutrala. Det ser vi eftersom de flesta som begår dem är män. För att förstå
gängkulturen så måste vi också inse att den handlar om kön. Gänget är en arena för att hantera
tillkortakommanden och för att ta revansch, och eftersom könet är en central del av vilka vi är som
personer så påverkar det hur vi hanterar den typen av frustration ”, säger Torbjörn Forkby, professor i
socialt arbete vid Linnéuniversitet i Växjö.
Forkby har tagit fram rapporten ”Vägen ut ur gänget – om manligheter, broderskap och svikna
förhoppningar” tillsammans med Jari Kuosmanen vid Göteborgs universitet, och Henrik Örnlind vid
Linnéuniversitetet. Underlaget för deras arbete är intervjuer med 20 personer som alla har gängbakgrund,
och 42 personer som på olika sätt arbetar med att stötta dem som vill lämna gängkulturen.
”Gängstämpeln gör att personer från här gruppen ibland inte får det stöd som de behöver för att komma
bort från kriminaliteten”, säger Torbjörn Forkby.
För Kriminalvården bekräftar ”Vägen ut ur gänget” det riktiga i att fortsätta utveckla de arbetssätt som
redan används i dag.
”Rapporten stärker arbetet som pågår. I vårt återfallsförebyggande arbete utgår vi alltid från individuella
bedömningar av klientens risk, behov och mottaglighet. Vi lägger stor vikt vid att utveckla det klientnära
arbetet, som handlar om alla medarbetares viktiga roll i de dagliga kontakterna med de intagna. Samtidigt
jobbar vi med flera olika insatser, som behandlingsprogram och avhopparverksamhet, säger Christina
Källgren Pettersson, enhetschef på Kriminalvårdens anstalts- och häktesavdelning.
”Vägen ut ur gänget” har finansierats av Kriminalvårdens enhet för forskning och utvärdering, FOU.
Kontakt:
Torbjörn Forkby nås på mejladress torbjorn.forkby@lnu.se, eller tfn 076-872 47 00.
Christina Källgren Pettersson nås genom pressekreterare Gustav Borg, tfn 076-821 36 00.
Detta är Kriminalvården
Kriminalvården är Sveriges fjärde största myndighet med cirka 12 000 medarbetare. Vårt viktigaste uppdrag är att
verkställa straff och minska återfall i brott - att göra samhället säkrare och tryggare. Kriminalvården är en del av
rättsväsendet och ansvarar för 45 fängelser, 34 frivårdskontor och 32 häkten runt om i landet. Under 2018 hanterade
Kriminalvården nästan 16 000 klienter varje dag. Mer information hittar du på www.kriminalvarden.se
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