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SAMMANFATTNING  
 
Avsikten med arbetet har varit att belysa hur de professionella ser på, vad ett kriminellt 
ungdomsgäng betyder för den enskilde gängmedlemmen, även att få större kunskap om de 
professionellas erfarenheter i möten med ungdomar. Frågeställningarna var, vad tillhörighet i 
ett kriminellt ungdomsgäng har för påverkan på den enskilde gängmedlemmen? Den andra 
löd, hur man som professionell arbetar med kriminella ungdomsgäng? Metoden vi använde 
oss av var kvalitativ. Intervjuerna gjordes med en polis som var aktiv inom ungdomsarbete, 
två socialsekreterare, två behandlingspersonaler på ett ungdomsboende, en fritidsledare och 
en lärare på en högstadieskola. Resultatet visade huvudsakligen att ungdomar befann sig i 
kriminella ungdomsgäng eftersom de sökte en tillhörighet, bekräftelse, att bli någon. De 
professionella menade att insatserna borde läggas på individnivå snarare än gruppnivå för att 
kunna splittra ungdomsgäng. Undersökningen kan vara nyttig för dem som kommer att möta 
ungdomar i sitt yrke och för de som söker en större förståelse för ungdomsgäng och 
grupptillhörighet.   
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INLEDNING 
 
Vissa ungdomsgrupper har våldet som ett mål inför det som ska hända till helgen, man dricker 
alkohol och går ut för att bråka och slåss menar Sandström (2000). Slagsmål används som ett 
sätt att göra sig av med frustrationer som uppkommit under veckan. Dessutom konstateras att 
ju mer socialt nedtryckt en grupp är, desto vanligare är våldet. Konflikter som ungdomarna 
har haft med exempelvis lärare eller föräldrar under veckan skjuts fram till helgen och tar sig i 
uttryck i våldsamhet, ofta mot andra ungdomsgrupper, men även vem som helst som kommer 
i guppens väg kan råka ut för deras våld. Sandström (2000) skriver att det anses ha blivit mer 
vanligt med våldsamma ungdomsgäng inom storstäderna i Sverige under 90-talets slut.  
 
Hösten 2005 deltog vi i en föreläsning där Paul Jackson pratade om gängkulturen i Malmö. 
Han talade om ungdomarnas utanförskap i samhället och strider inom gänget för att få högsta 
platsen i hierarkin. Det var viktigt inom gänget att inte dra sig ur när man skulle göra vissa 
brott och visa att man vågade slå sönder fönsterrutor, göra inbrott i butiker, anlägga bränder. 
Ungdomar med trasig bakgrund hade en fördel eftersom våldet inte var främmande för dem, 
istället för att själva bli slagna var det de som slog. Inte heller hade dessa ungdomar kärlek 
hemifrån att förlora. Som grupp var de starka och modiga, men som enskilda personer var de 
rädda och otrygga. Många myndigheter kände till Nydalakickers, som gänget kallade sig, men 
ingen visste hur de skulle agera för att få gänget på rätt köl och samarbete mellan olika 
myndigheter var dessvärre obefintligt.   
 
Utifrån denna föreläsning väcktes vårt intresse för kriminella ungdomsgäng (som vidare i 
arbetet benämns som gäng för enkelhetens skull). Vi inser att gäng kostar samhället pengar, 
och att det är ett svårhanterligt problem som vi bör fokusera på och lyfta fram. Genom denna 
uppsats vill vi sprida kunskap så att andra kan ta del av fungerande metoder för att motverka 
gäng. Att få en fördjupad förståelse och vidare kunskap om dessa ungdomsgäng blir viktigt 
inom behandlingspedagogiken. Vi kommer förmodligen som behandlare möta ungdomar som 
tidigare har vistats i kriminella ungdomsgäng eller liknande, det är då av vikt att ha kunskap 
om vad gänget har betydigt för den enskilde, för att veta vad man ska ersätta förlusten med.   

BAKGRUND  
 
Redan under tidigt 1900- tal bildades de första gängen i USA, menar Tamas & Blombäck 
(1995). De mexikanska invandrarna slöts sig samman och bildade gäng. Det var unga 
människor som levde sina egna liv och hade sina egna lagar som ingick i dessa gäng. De hade 
gemensamma gängtecken och en moral som ofta tillät brott. Att med våld få makt över 
kvarterens gator blev en livsstil. Efter andra världskriget började begreppet ungdomsgäng som 
fenomen användas i media och böcker. Det gäng som då var aktuellt var motorcykelgänget 
Hells Angels. Detta gäng såg sig själva som stående utanför lagen och var stolta över det. 
Många av de subkulturer som uppstått i USA har senare blivit förebilder för gäng i Sverige. 
Ofta genom film eller ett framgångsrikt band inom musikbranschen, uppstår en ny 
ungdomskultur exempelvis bildades Los Angeles- inspirerade gäng i Sverige efter den 
omtalade filmen ”Warriors” som kom 1979. 

De kriminella ungdomsgängen  
 
Första gången begreppet gäng blev ett sociologiskt begrepp och ett samhällsfenomen var i 
Fredric Trashers undersökning 1927 om gäng (Kuure, 2003). Hans gängbegrepp är 
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fortfarande aktuellt och kan sammanfattas enligt följande; gängen är ett resultat av låg 
ekonomisk tillgång och socialt splittrade samhällen. Majoriteten av dem som medverkar i ett 
gäng är pojkar, eftersom just pojkar inte har andra möjligheter i dessa splittrade och fattiga 
samhällsområden. Pojkarna som medverkar i ett gäng har inte förmågor att konkurrera med 
andra pojkar inom arbetsliv och andra vanliga sociala positioner. Åldern hos dem som 
medverkar i gänget är ganska likartad, kriminalitet och en kriminell livsstil är vanligt 
förekommande bland gäng. Vidare skriver författaren att gängets förhållande till det lokala 
samhället som omger dem är väsentligt vid ett gängs uppkomst och livscykel. Gänget hålls 
vid liv endast med hjälp av det omgivande samhället och det är även en produkt av samhället. 
Andra gäng eller andra kriminella individer kan uppfattas som hotande. I och med hotbilden 
är det lätt att få det lokala gängets kriminella verksamhet legitim, eftersom man enligt gängets 
värderingar kan göra en kriminell handling för gängets skull.  
 
Sarnecki (1982) definierar brottsliga ungdomsgäng som en grupp tonåringar vilka ängar sig åt 
kriminella aktiviteter. Kriminaliteten i gänget kan bli betydelsefull både för medlemmarnas 
relation och för gruppens mål. Ju mer gänget är inriktat på kriminalitet, desto mer bygger 
ungdomarnas relationer på att begå brott och desto mer blir det gemensamma målet att begå 
brott (Sarnecki, 1982). Ungdomskriminaliteten är ett ständigt föränderligt fenomen. Det är i 
mötet mellan de som representerar samhällets lagar och ungdomar som ungdomskriminalitet 
uppstår och mellan andra samhällsmedborgare och ungdomar. Att ungdomen bryter mot lagen 
räcker inte för att det ska bli ett lagbrott utan det krävs att brottet är kopplat till något straff 
och att någon upprätthåller lagen. Därmed blir det ett lagbrott och den som begick handlingen 
stämplas som lagbrytare. Alltså kan inte ett brott endast förklaras utifrån en ungdoms 
beteende, utan det är tvunget att även förklaras utifrån samhällets moral och rättsprocess 
(Hauge I: Ohlsson, 1997). Det som vanligtvis utmärker gäng, som också kan överföras på 
svenska gäng, är låg självkänsla, ofta involverad i våldsamheter, motsträvig inställning till 
föräldrar. Andra vanliga drag är tidigt avvikande beteende, brister i vuxenkontakter, svårt med 
sociala kontakter. Ungdomarna har även svårt i skolan både med resultat och med lydnad, ett 
begränsat register av begåvningar och intressen, låg impulskontroll, störningar av beteende 
som påvisas tidigt, en upplevelse av att vara utesluten från arbetsmarknaden och även från 
vardagliga möjligheter i livet är vanliga drag (Klein I: Sandström, 2000).  
 
Den Amerikanska gängforskaren Klein (I: Sandström, 2000) menar att överlag saknar 
ungdomar ofta positiva förebilder. Detta gäller särskilt de som bor i ghettoliknande områden, 
där majoriteten är arbetslösa. De ungdomar som är bra på att ta initiativ och är kreativa väljer 
då möjligen en kriminell karriär. Detta kan bidra till att vi får se en ökning av organiserad 
brottslighet, som leds av initiativrika och kreativa ungdomar som drivs av bitterheten mot ett 
samhälle som vänt dem ryggen (Sandström, 2000). Teorier om gäng ses ofta som 
amerikanska och därmed inte överförbara till samhället i Norden, på grund av att man i 
Norden inte har slumområden på samma sätt som i USA. Dessa slumområden ses som en 
viktig förutsättning för gängbeteende. Detta tror Kuure (2003) stämmer, men menar ändå att 
gängets samhörighet är strukturerat på ett speciellt sätt och information från forskning kan 
tillämpas också på lösare ungdomsgrupperingar och därmed på ungdomsgrupper inom 
Norden och då även Sverige (Kuure, 2003). 
 
Det svenska samhället har präglats av snabba förändringar socialt, kulturellt och ekonomiskt 
och detta har påverkat ungdomskulturen menar Erling och Hwang (2002). Ur ett historiskt 
perspektiv har ungdomsåren blivit en förlängd fas i livet, eftersom det i dag är det en lång 
obligatorisk skolgång som bidrar till att ungdomen bor hemma hos föräldrarna längre. Den 
förlängda skolgången resulterar i att ansvar och bestämmande hos den unge kommer i ett 
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senare skede i livet än förr. Som ung håller man ett fastare tag om relationen till sina föräldrar 
en längre tid, detta bidrar till att man som ung inte fullt ut tar ansvar för sitt eget liv, man lever 
längre i en föräldrar-barn-relation. Ungdomsåren definierar författarna som en period från 13 
år till 19 års ålder (Erling & Hwang, 2002).  
 
Nilsson (2001) definierar ungdom som en tid där den unge lever i ett samhälle där man varken 
ser ungdomen som barn eller vuxen. Inom denna period i livet både förväntas och tvingas den 
unge att spela olika roller och agera på ett bestämt sätt. Närståendes och föräldrars möjligheter 
till kontroll av ungdomen har minskat, vilket beror på att samhällets struktur har förändrats. 
Samtidigt som föräldrarna har fått en minskad kontroll över ungdomarna så har 
fritidsförvaltning, skola, polis, socialtjänst bedrivit en ökad kontroll. Mycket visar att man inte 
kan ersätta föräldrarnas kontroll med kontroll från skola, polis, socialtjänst ect. Sarnecki (I: 
Nilsson, 2001) menar att förändringarna i kontrollmönstret, alltså att föräldrar inte har 
kontroll, är en bidragande faktor till en ökad ungdomsbrottslighet. Inom dessa brottsliga 
grupper lär sig ungdomen att bete sig som en avvikare. Det som kan vara intressant här är inte 
själva ungdomsbrottsligheten, man kan istället tolka resultatet som vilken betydelse och roll 
ungdomsgruppen har för den unges normer och värderingar (Sarnecki I: Nilsson, 2001).    

Så uppstår en subkultur  
 
En subkultur är en grupp med gemensamma grundval som till exempel värderingar, beteende, 
levnadssätt och attityder som i någon form avviker från den stora kulturen. Avvikande och 
kriminellt beteende är något som förändras i takt med att samhällets normer förändras 
(Kalderstam, 1979). Den kriminella subkulturen uppstår vid konflikter mellan 
medelklasskultur och arbetarklasskultur menar Cohen (I: Ohlsson, 1997). Arbetarklassbarn 
går i samma skola som medelklassbarn och värderingar från medelklassen dominerar. 
Arbetarklassbarnens värderingar och bakgrund gör att de ständigt förlorar slaget om att nå 
samma mål som medelklassen som till exempel att komma in på vissa utbildningar, vilket 
arbetarklassbarn ofta inte har ekonomi till. Konsekvensen av denna statusförlust leder till att 
arbetarbarnen skapar en egen kultur. Kamrater i samma situation söker sig till varandra och 
sätter sig öppet emot de värden som finns i medelklassen (Cohen I: Ohlsson, 1997).   
 
Som liten får man normer, värderingar och erfarenheter av sina föräldrar, dessa tar man med 
sig in i kamratgruppen. Där kan de omformas och omprövas så de formar underlaget för en 
identitet som vuxen. Föräldrarna och andra vuxna kan lägga märke till hur deras inflytande 
inte länge spelar samma roll och ersätts av kamraternas (Sandström, 2000). Studier inom 
socialpsykologi visar att det förekommer mer aggressivitet inom en grupp än om individerna 
skulle ha varit för sig själva. En person som ingår i en destruktiv kamratgrupp är mer 
oberäknelig och mer impulsiv, regler följs i mindre utsträckning och frustration kan leda till 
aggression. I en grupp blir man anonym och ansvarslös och detta kan leda till att gruppen 
använder sig av våld, eftersom då individen inte själv bär ansvaret om något skulle gå fel så 
kan man våga göra saker man annars inte skulle ha gjort (Angelöw & Jonsson, 2000).  

Regler och normer i ett gäng 
 
Ett viktigt drag i gängbeteende är styrkan i engagemanget inom gruppen menar Kuure (2003). 
I vårt samhälle uppmanas vi att engagera oss på ett medvetet sätt så vi reflekterar över vårt 
beteende, exempelvis inom företagen uppmanas vi att engagera oss i deras målsättningar. I 
gängens engagemang ingår samma sak, ett engagemang för gängets målsättningar, men 
dessutom ett gemensamt tänkande som bidrar till en ännu starkare sammanhållning. Den 
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medlem som bär gängets symboler, som till exempel en flagga eller en färg, utsätter sig för 
fara, dels för polisen som kan identifiera honom som potentiell lagbrytare och dels kan 
medlemmar i andra gäng identifiera honom. Därmed kommer medlemmens trovärdighet att 
kunna mätas genom trohet mot gänget. Om personen kan visa denna trohet blir han en 
medlem i broderskapet. Här uppstår ett djupt förtroende och en möjlighet för 
gängmedlemmen att bli delaktig och att få reda på gängets hemligheter. Individen känner sig 
som medlem av något som är större än sig själv. Att vara medlem i ett gäng kan innebära ett 
moraliskt ansvar att ta livet av medlemmar i ett annat gäng vid ett bråk mellan gäng. ”En 
gängmedlem befinner sig i samma moraliska situation som en bombflygare som fäller sin 
bomb över en fiende” (Kuure, 2003, s 33). Ett strikt rangordnat gäng bygger upp sitt krig mot 
andra gäng på ett militäriskt vis. 
 
En del barn som ofta lämnas av sina föräldrar och får klara sig själva, söker sig i ett tidigt 
skede till andra i samma situation menar Sandström (2000). Man byter då ut den fostran man 
skulle ha fått från föräldern mot att man fostrar varandra inom gruppen så gott man kan. 
Denna typ av grupp kallar författaren för gängföräldern. Det typiska för dessa gäng är att man 
har en hög grupplojalitet, där man aldrig skvallrar på varandra och andra ”vanliga” människor 
ska straffas. Man har även moraliska värden som är i konflikt med samhällets som till 
exempel att det är okej att stjäla men inte att åka fast, man måste vara beredd att försvara sin 
heder med slagsmål om så krävs, man löser problem med våld. Man vägrar också att ta 
hänsyn till andra auktoriteter utanför gänget. Ett problem är att eftersom gängföräldern är 
bildad för att stå emot yttre auktoriteter så är den relativt immun mot behandling.  
 
Man kan aldrig säkert säga vad som bidrar till en människas destruktiva livsföring. Orsaken 
kan vara gruppen som personen umgås med, nätverket, individen själv eller samhället. Man 
kan inte heller säga vad som är orsak och vad som är verkan, exempelvis kan man fråga sig 
om en ungdom hamnar i kriminalitet på grund av arbetslöshet eller är det tvärtom? Om en 
ungdom blir kriminell avgörs utifrån samvete, normer, social situation, livsvillkor, möjliga 
brottstillfällen och lagstiftning. Uppenbarligen så är nästan alla individer beredda att i vissa 
fall bryta mot vad som är tillåtet (Johansson, 1997).  
 
Inom gänget finns inga på förhand givna kriminella normer, utan de uppstår genom att de 
inom gänget tillskriver varandra kriminella värderingar. Dessa värderingar kan bidra till att 
ungdomarna ser varandra som mer avvikande än vad de egentligen är. Rädslan för att inte bli 
accepterad av gänget gör att den enskilde kan begå handlingar som man annars inte skulle ha 
gjort. Ungdomen har en tanke om vad de andra i gänget förväntar sig av honom som i regel är 
missuppfattad. Detta leder till att han gör vissa handlingar för gängets skull som han 
egentligen inte hade behövt (Hauge I: Ohlsson, 1997).  

Gängets betydelse för den enskilde 
 
Ungdomar testar och prövar gränser för att kunna frigöra sig från sina föräldrar. Detta är en 
naturlig del inom utvecklingen. Tonåringen är beredd att ta steget från barndomen in till 
vuxenvärlden, man vill stå på egna ben. Ungdomarnas föräldrar är betydelsefulla men bör 
lämna plats för vänner och andra intressen (Johansson, 1997). När ungdomen börjar frigöra 
sig från sina föräldrar, börjar gänget och dess medlemmar att fungera som vikarier och blir då 
mer betydelsefulla än vad föräldrarna är. Detta bidar till att tonåringen tar till sig gängets 
normer i stor utsträckning. Om föräldrarna kritiserar ungdomens kamrater så kan ungdomen 
börja försvara sina vänner och detta gör att ungdomen får ett djupare engagemang för gänget 
(Wrangsjö, 2004).  
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I gänget formas ungdomens identitet och självbild menar Wrangsjö (2004). Tonåringen 
prövar beteenden och roller i olika situationer för att känna sig fram, och omgivningen 
antingen förnekar eller bekräftar rollerna. Tonåringar behöver kamrater eftersom en relation 
kan bidra till något meningsfullt i tillvaron, samtidigt som man får livserfarenhet genom det 
sociala samspelet. En tonåring som har ett destruktivt beteende, får signaler från sin 
omgivning och sig själv om hur man ska uppföra sig. Då den unge gör övertramp bör 
vuxenvärlden och samhället reagera på den unges felaktiga handling för att markera. 
Samtidigt som man bör tänka på att inte sätta in ungdomen i ett fack som exempelvis värsting. 
När man kategoriserar kan man förstärka ungdomens negativa självbild som värsting. 
Tonåringen själv är sällan innerst inne nöjd med den negativa identiteten, samtidigt som den 
kan vara positiv i kamratkretsen. Man kan utgå ifrån att tonåringen med en negativ identitet är 
sorgsen inom sig, men personen kan hålla färgen utåt. Ungdomen kan inte ens för sig själv 
bekänna sanning, eftersom en negativ identitet är bättre än ingen alls. Goldberg (2000) menar 
att en person med en negativ självbild troligtvis provocerar andra att bekräfta hennes negativa 
självbild genom att handla på ett negativt sätt hellre än agera på ett riktigt sätt som leder till en 
positiv självbild, eftersom det inte stämmer överens med personens sätt att se på sig själv.  

Samhällets normer skapar avvikare 
 
Enligt Sarnecki (1982) kan man vara säker på att ungdomar som har en dålig relation till sina 
föräldrar, löper större risk att börja med kriminella handlingar, än de ungdomar som har en 
bra relation till sina föräldrar. Dåliga föräldrarelationer leder till att ungdomen söker sig 
hemifrån, och letar sig till avvikande grupper. Ett exempel på avvikande grupper kan vara 
kriminella ungdomsgrupper. De kriminella kamraternas påverkan till negativa handlingar blir 
starkare, än föräldrarnas värderingar och normer som de fått hemifrån. 
 
Angelöw och Jonsson (2000) menar att samhället är en social konstruktion, som bidrar till och 
skapar utstötning och avvikande beteende. Inflytelserika grupper och omgivningen i samhället 
har makt att avgöra vilka beteenden som kan accepteras och inte accepteras. Handlingar i sig 
är inte dåliga eller bra, normala eller avvikande, utan det är samhället och människor som 
värderar och bedömer vilka handlingar som ska ses som avvikande, det är här det avvikande 
beteendet produceras. Genom att ha någon att peka ut som avvikare kan vi lätta på vår egen 
ångest och rikta ilskan mot de avvikande. Personer som pekas ut som avvikare upplever 
stämplingen oftast som negativ. Avvikande beteende kan vara rent personliga karaktärer som 
utseende eller att man suttit i fängelse som gör att man avviker från samhällets förväntningar 
och därför inte blir accepterad.  
 
Människor agerar för att passa in i en gemenskap, skaffa sig en identitet och att få en 
förståelse för och mening med sin livssituation. Berglund (1998) menar att i slutändan handlar 
det om hur individen hanterar hinder och möjligheter och att man inte kan se bara till en 
faktor, utan miljön i sin helhet påverkar de val av livsstil ungdomar gör. Den livshistoria man 
bär med sig formar de val man gör och den vardag man lever i. Hur man ser på sig själv styr 
ens sätt att uppfatta världen. Sin egenuppfattning och identitet konstrueras och omkonstrueras 
genom nya erfarenheter, vilka skapas utifrån familj, kamratvärld, skola och könstypiska 
förväntningar. Relationer och skapandet av dessa är det centrala i känslan av att vara någon. 
Hur man blir bemött skapar en individs självbild. Skolan tillsammans med familjen har en 
viktig roll hos ungdomarna i att skapa en identitet och ett starkt självförtroende. Att få 
bekräftelse på att man duger är viktigt, man blir någon. Därför söker sig ungdomar mot 
nischer där man känner att man är bra och att man passar in. För de som känner att man inte 
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kan leva upp till förväntningarna kan droger vara ett sätt att söka efter tillhörighet där man 
kan känna att man duger och har ett egenvärde. Genom umgänge med andra utvecklas 
självförtroende och kompetenser som ger känslor av stolthet och bekräftelser, vilket Berglund 
(1998) anser är det som utgör grunden för våra val av livsstil. Vidare menar han att i syfte av 
att skydda sig själv mot upplevelser och situationer som kan upplevas som ett hot och 
kränkning mot självkänslan, bygger man upp en sköld och skapar sin egen verklighet.  

De professionellas förebyggande metoder  
 
En del gäng begär respekt av andra och minsta förolämpning ska hämnas med grovt våld. Det 
varierar hur sammanhängande dessa grupper är, men för att man ska kunna begripa och 
bemöta dem och arbeta med dessa ungdomar så är det av vikt att ha grundläggande kunskap 
om ungdomsgängens karaktär (Sandström, 2000). Studier har visat på faktorer som i större 
grad bidragit till ett skydd för att ungdomar inte ska inleda ett avvikande beteende. Till dessa 
hör bra fritidsaktiviteter som kan ersätta rastlöshet, vilket blir ett skydd mot att söka sig till 
ohälsosamma umgängen. Även goda relationer, framförallt med förtroendefulla vuxna som 
lärare och föräldrar är en skyddsfaktor, likaså är att man trivs i skolan en skyddande faktor 
(Rhodes et al, 2003).  
 
Man skiljer på primärt, sekundärt och tertiärt förebyggande arbete. Inom det primära inriktar 
man sig på den stora massan av befolkningen för att förhindra att olika problem uppkommer, 
till exempel insatser inriktade på bra skolmiljö. Inom det sekundära förebyggande arbetet 
lägger man insatserna på olika grupper som faller inom riskzonen för att utveckla ett 
kriminellt beteende, till exempel insatser på ungdomsgrupper som definieras som gäng. 
Åtgärder kan här vara allt ifrån individuell terapi till kartläggning av riskgrupper. Tertiärt 
förebyggande arbete inriktar sig på individnivå, till exempel att få en ungdom att bryta från ett 
gäng (Ander, 2005).  

Riskfaktorer för att hamna i kriminella ungdomsgäng  
 
Man vet att det finns olika samhällsfaktorer som bidrar till att forma den unges beteende och 
att det finns vissa riskfaktorer som kan bidra till att hamna i kriminella ungdomsgäng. 
Exempel på riskfaktorer kan vara att leva med en låg ekonomisk status och att bo i 
bostadsområden med hög arbetslöshet. Riskfaktorer som också diskuterats är våldsfilmer samt 
övrig massmedia som tar upp våld (Erling & Hwang, 2002). Samhälliga riskfaktorer är 
segregerat boende, dåliga resurser i skolan, arbetslöshet. Dessa faktorer påverkar negativt på 
individnivå. Ungdomen behöver inte utveckla problem om en av dessa faktorer upptäcks, utan 
faktorerna är samspelta och ju fler faktorer ungdomen har bekymmer med desto större risk är 
det för ungdomen att utveckla ett destruktivt beteende (Andersson, 2005). Sarnecki (1982) 
menar att inställningen till kriminaliteten hos föräldern kan överföras på barnet, att detta i sin 
tur kan bidra till ungdomens kriminella handlingar. Man kan tänka sig att det finns familjer 
som inte tar avstånd från värderingar som framhåller den kriminella världen, därför kan 
föräldrarna själva vara en bidragande faktor till ungdomens positiva inställning till 
kriminallitet. 
 
Beteende som hyperaktivitet hos ungdomen, till exempel ADHD och DAMP, ses som en 
riskfaktor för att utveckla ett antisocialt beteende och därmed söka sig till gäng menar Erling 
och Hwang (2002). Tonåringen med kognitiva svårigheter är ytterligare en riskfaktor, ett 
temperament kan bli ohanterbart för ungdomen och att den unge då hamnar i slagsmål är inte 
omöjligt. Vissa ungdomar har svårt att tolka socialt samspel, ungdomen undervärderar de 
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positiva avsikterna hos människor och övertolkar de negativa, att man övertolkar negativa 
avsikter kan också vara en riskfaktor. De individuella faktorerna har till viss del en ärftlig 
bakgrund, hyperaktivitet är tydligast, men det betyder inte att det biologiska arvet är helt 
avgörande. Man menar att desto fler individuella riskfaktorer som tonåringen bär med sig, 
desto större är risken att utveckla ett antisocialt beteende. Enligt forskning gjord av Rhodes et 
al (2003) är det som utmärker en risk också utåtagerande beteenden som aggressivitet, 
impulsivitet, orolighet och hyperaktivitet. Men också inåtagerande beteenden, lågt 
självförtroende eller utanförskap hör till denna grupp. Pojkar löper större risk att få läs- och 
skrivsvårigheter än flickor menar Andersson (2005). Däremot så löper flickor högre risk att 
drabbas av depression vilket i framtiden kan leda till ett missbruk menar forskning. Eliott 
m.fl. (I: Sandström, 2000) har i en studie kommit fram till att dåliga relationer med familj och 
skola ledde till kontakter med kriminella och missbrukare. Ofta saknades en förmåga till 
samhällig social kompetens, studieteknik, kunskap inom att hantera ett hem, barn, ekonomi 
och arbete. Att dessa kompetenser saknas ställer till problem för individen. 

Metoder för att motarbeta kriminella gängverksamheter  
 
Många barn och ungdomar vet inte hur ett normalt, socialt liv fungerar och dessa barn har en 
liten kunskap om sociala regler, då kan tryggheten finnas i destruktiva gäng. Vid dessa 
situationer krävs insatser. De professionella bör öka individens inflytande och öka samverkan 
mellan olika verksamheter som frivilligorganisationer, föräldrar och polis. Detta skulle leda 
till mindre drogproblem och kriminalitet hos ungdomar. Man måste ta tag i problematiken i 
tid annars kostar problemen samhället mer i längden. Arbete med ungdomar kräver ständig 
förnyelse av arbetsmetoder (Nyberg, 1997).  
 
Inom det uppsökande arbetet som är socialt fältarbete är det viktigt att arbetet bedrivs utifrån 
ungdomens unika villkor. Fältsekreteraren försöker bygga upp en god relation med 
ungdomen, relationen ses som ett viktigt verktyg inom arbetet. Inom yrket får man möta 
många ungdomar med olika livssituationer, där det skiljer i sociala sammanhang, vilket 
betyder att de får en bred kunskap om hur ungdomar tänker. Fältsekreteraren genom sitt 
arbete får en värdefull överblick och en god helhetssyn av ungdomens situation. En av 
uppgifterna i arbete med ungdomen är att ge bekräftelse för den hon/han är, och den 
livssituation de har. Ungdomens positiva egenskaper, egna resurser och ungdomens egen vilja 
att kunna påverka sin livssituation är viktiga för fältsekreteraren att ta till sig och använda sig 
av i arbetet.  
 
I fältarbetet ingår både att agera som en vän som man kan ha förtroende för, samtidigt som 
man ska ha en professionell yrkesroll. Här är det viktigt att vara klar över sin roll. Om det vid 
behov behövs kopplas in annan myndighet och ungdomen har en negativ inställning till 
myndigheter, så kan fältarbetet fungera som en länk däremellan (Johanson & Ivarsson, 1997). 
Gustavsson (2006) menar att det finns mycket att vinna på samverkan. Han arbetar som 
socionom i Hudiksvall och menar att det är endast ett fåtal socialarbetare som har ett nära 
samarbete med polis. Han själv har erfarenhet av och påtalar att det som oftast saknas i 
organisatoriska former är samarbete mellan socialtjänst och polis.  
 
Internationellt har sociala myndigheter satt in fältassistenter som försökt närma sig gängen 
genom att ordna fester, arrangera fotbollsmatcher mellan gäng och exempelvis starta en 
biltvättningsfirma med gängen så de får en laglig inkomst skriver Sandström (2000). Detta för 
att få in gängen på mer sociala arenor och därmed kunna omvända medlemmarna. Men 
insatsen har bara bidragit till en bättre och starkare struktur i gänget och därmed lett mer 
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framgångsrik kriminell verksamhet. Det som rekommenderas är i stället konkurrerande 
verksamhet som vänder sig till området och inte specifikt till gänget, verksamheten kan 
exempelvis vara att arbeta med idrott eller underhållning. På så sätt kan man locka över 
ungdomar som befinner sig i gäng till en mer legitim sysselsättning. Förutom detta kan man 
också arbeta individuellt med ungdomarna för att integrera dem i samhället, exempelvis 
genom att skaffa dem ett arbete eller en praktikplats som de är intresserade av. På så vis 
minskar man gängets förmåga till brottslig verksamhet. Många av de insatser som görs bidrar 
till att stärka gängens sammanhållning ytterligare, på grund av att då man kämpar för sitt gäng 
så stärks de gemensamma banden. Det effektiva är i stället att arbeta med varje enskild 
individ och göra så att gängen splittras, att arbeta med individerna så de kan få en framtidstro 
och integreras i samhället (Sandström, 2000).   
 
Det är viktigt att samhället utvecklar hållbara strategier för att så effektivt som möjligt kunna 
begränsa ungdomsbrottsligheten. Generellt är det svårt att hitta effektiva åtgärder för att 
motverka ungdomskriminalitet. Ansvaret av denna typ av brottslighet, faller inte bara på 
polisen utan även på andra samhälliga insatser som, socialtjänst, ungdomsverksamhet, 
föräldraföreningar (Gustavsson, 2006). Samhället har svårt att bekämpa 
ungdomskriminaliteten på ett effektivt sätt. Sarnecki (1983) skriver att inom forskningen har 
man spårat ett antal riskfaktorer som hos individen i viss mån ökar risken för en individ att bli 
kriminell. Många av dessa faktorer kan knytas till familjesituationen. Detta har lett till att man 
har vidtagit åtgärder som inriktats just på familjen. Inom socialtjänsten använder man sig av 
en arbetsmodell, som innebär att man ser familjen som en helhet och man lyfter upp varje 
familjemedlems problem i anknytning till familjens situation. Genom att man angriper 
tonåringens kriminalitet så förbättras även familjens situation. Men, menar författaren, när 
man försöker att reda upp ungdomars problem genom att inkludera familjen kan det innebära 
att man arbetar mot den naturliga utvecklingen, att ungdomar ska frigöra sig från sina 
föräldrar, vilket kan leda ungdomarna bort från hemmet. Om det inom familjen finns 
riskfaktorer och ungdomen vistas i den miljön så kan det bli nästintill omöjligt att påverka 
deras brottsliga aktivitet. Enligt författaren borde man lösa problemen genom att sätta in 
åtgärder i ett tidigt skede, till exempel i skolan som relativt ofta har goda kunskaper om 
ungdomarnas liv och vad det kan betyda för ungdomens framtid. Även att man borde sätta in 
åtgärder främst mot gäng för att splittra dessa och sedan anknyta ungdomarna till en mer 
positiv miljö. 
 
För att kunna lägga en negativ identitet bakom sig måste en positiv identitet finnas som en 
framtida möjlighet. Genom att som förälder eller terapeut, våga vara öppen för misslyckanden 
hos ungdomen eller hos sin klient håller man möjligheten till förändring levande för 
ungdomen. Likaså måste det finnas en vilja och en tro på att dessa misslyckanden en dag, kan 
leda till något bra och positivt (Wrangsjö, 2004). Det är påfrestande för ungdomen med 
ständiga misslyckanden och det tär på självförtroendet. Ofta mynnar det ut i att individen 
reagerar med aggressivitet eller passivitet, man är rädd för att utsätta sig för nya risker och 
omvandlar besvikelsen till ilska och det riktas mot omgivningen. Det är viktigt att varje 
ungdom får en möjlighet till att upptäcka sina resurser. Elever inom skolan som är 
svagpresterande bör få ta ansvar för sin egen målsättning så att man stegvis kan nå lyckade 
framgångar med realistiska målsättningar. Generellt sätt så är detta inte så lätt eftersom elever 
oftast väljer för lätta mål som känns enkla att uppnå. Man bör utgå från elevens perspektiv 
och man bör föreslå flera olika alternativ som man anser är tillräckligt intressanta och 
utmanade för att åstadkomma motivation (Jenner, 2004).   
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Lagstiftning mot ungdomsproblem  
 
Om ett brott kan knytas till en person så vidtas en rad åtgärder, som anklagelse, åtal och 
eventuellt straff. Ett brott kan med andra ord inte förklaras enbart utifrån beteendet som den 
handlande hade, utan brottet måste förklaras utifrån rättsprocessen och moralen inom 
samhället (Hauge I: Ohlsson, 1997).  
 
Holgersson (2004) skriver att ungdomar som är under 18 år döms enligt Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). 1991 trädde denna lag i kraft och gäller ungdomar upp 
till 20 år. Lagen ger socialtjänsten rätt att vidta åtgärder med tvång, utan föräldrars samtycke. 
Man kan använda sig av denna lag även om ungdomen inte är misstänkt för brott utan om det 
till exempel förekommer andra problem inom familjen så som missbruk eller kriminalitet. 
Insatser man kan vidta är att göra en placering utom eller i det egna hemmet, i kombination 
med andra åtgärder. Det är socialnämnden som beslutar om LVU och det är länsrätten som 
prövar besluten.  
 
Lagen om sluten ungdomsvård (LSU) infördes 1999 och ersätter fängelsestraff för ungdomar 
mellan 15 och 18 år som dömts för grov brottslighet, som i regel skulle ha givit en vuxen 
många års fängelse. Straffet innebär vård på en låst institution på ett så kallat paragraf 12-hem 
och är tidsbestämt. Det som avgör straffets längd är inte vårdbehovet utan brottets art.  
 
Vård inom socialtjänsten ersätter fängelsestraff och det kan vara allt ifrån tilldelning av 
kontaktperson, olika former av samtal med socialsekreterare till tvångsvård. SoL 
(Socialtjänstlagen) kan vid grövre brott kombineras med ungdomstjänst, som innebär 
oavlönat arbete i samhället (Holgersson, 2004).  
 
Det blir allt vanligare att ungdomar döms till sluten ungdomsvård, där man har goda resurser 
och använder sig av utvecklade metoder. Enligt Puhakka (2001) ställer sig forskningen 
frågande och kritiskt till korta strafftiden, hur den kan påverka ungdomar 16-17 år gamla där 
problematik och kriminell identitet ingår på denna korta tid. Socialtjänsten kan som alternativ 
förlänga vårdtiden med stöd av LVU, arbetet bör inte begränsas på enbart individnivå, utan på 
områdes- och samhällsnivå när det handlar om förebyggande arbete. Varje område kan finna 
ett fungerande samarbete enligt (Puhakka, 2001).  
 
Goldberg (2000) skriver att sedan 1999 är det möjligt i Sverige att inte döma ungdomar under 
18 år till fängelse, utan 15-18 åringar som begått brott ska dömas till sluten ungdomsvård, i så 
kallat § 12-hem i högst fyra år. Författaren ställer sig kritisk till detta och menar att det är en 
stämpling från samhällets sida som bidrar till att framtida möjligheter för den unge att 
medverka i samhällslivet, uteblir. Dessa ungdomar får inte en chans att skaffa erfarenheter 
från samma åldersgrupp och ungdomarna får inte heller någon chans till kontakt med någon 
som inte har brottslig bakgrund. Uteslutet är även en möjlighet till normal skolgång. I stället 
får ungdomarna leva i en miljö där de får bekräftelse av utanförskap, de skapar kontakt med 
människor som de flesta av medborgarna ser som avvikande. Snarare bidrar detta till fortsatt 
avvikande beteende än att följa samhällets normer, ”Därigenom blir de allt mer övertygade 
om vem de är och var de (inte) hör hemma” (Goldberg, 2000, s 112). 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING   
 
Vårt syfte är att belysa de professionellas syn på vad ett kriminellt ungdomsgäng betyder för 
den enskilde gängmedlemmen. Vi vill även få en större kunskap om de professionellas 
erfarenheter i möten med ungdomar. Genom intervju vill vi nå deras erfarenheter om hur man 
kan arbeta med kriminella ungdomsgäng. Därav blir våra frågeställningar:  
 

 Vad har tillhörighet i ett kriminellt ungdomsgäng för påverkan på den enskilde och 
vilken funktion fyller gänget för ungdomen?  

 
 Hur arbetar man som professionell med kriminella ungdomsgäng?  

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Förändring i samhället 
 
Det har skett stora förändringar i vårt samhälle under kort tid, konsekvenserna av detta menar 
ungdomsforskaren Ziehe (1986) har lett till att människors sätt att se på sig själva och att 
förstå sig själva är i störning, speciellt ungdomar och barn är sårbara inför detta. Förr var 
ungdomarnas förväntningar på framtiden mer given, att följa traditionen inom ett visst yrke 
var redan på förhand fastställt av samhället och ungdomen visste vad som förväntades. Idag 
har det blivit en brytning av tradition och det har lett till nya möjligheter för människan att 
tolka sig själv, att hitta rätt i vardagen och i livet, denna historiska utveckling kan man se som 
en kulturell friställning. Denna friställning får inte missuppfattas menar författaren, det 
betyder inte att det har blivit friare, utan snarare att detta lett till förstorade möjligheter till 
sina drömmar, och fantasier, en längtan efter något som i verkliga livet inte kan uppfyllas 
eftersom man har så orimliga förväntningar på sig själv att de inte går att uppfylla. Man får tid 
till att jämföra sig med andra, att reflektera över hur man skulle kunna vara, men som man 
inte är. Detta kan bindas samman med prestationsförmågan hos ungdomen. Man börjar 
ifrågasätta sin individuella förmåga, sina egna brister och sina egna förväntningar på sig själv 
och detta slags förhandsvetande är mycket stort bland ungdomar och barn i dag. Detta bidrar 
till att man inte längre vet sin egen identitet, man söker och prövar nya identiteter. Ett sökande 
som kan ses som psykiskt påfrestande och som gör att man inte letar sig tillbaka till det 
traditionella. Det som är svårt att avgöra är om det är en självvald eller en kulturellt påtvingad 
process menar författaren (Ziehe, 1986).  

Relationen mellan ungdomen, vuxna och samhället 
 
Enligt Ziehe (I: Erling & Hwang, 2002) lever de unga i en formad värld där samhället 
påverkar oss ända in i vardagsrummet. Konsekvensen av detta menar författaren blir att 
tonåringens inte självständigt utvecklar sina personliga värderingar och val. Eftersom man 
inte väljer själv, man blir formad av samhället och att de unga har blivit mer medvetna och 
fått en slags rätt att ta avstånd från sina föräldrars relation menar Ziehe (1986). Samtidigt 
riskerar de unga att angripas av ångest och vilsenhet, att inte veta sin rätta väg. Eftersom 
media och offentligheter påverkar och formar ungdomar så är det genom detta som ungdomen 
hittar sin inspiration till deras val av livsstil. Det är omöjligt för de unga att inte bli påverkade 
och detta leder till en känsla av ambivalens hos den unge, en tvekan om man valt rätt livsstil, 
eftersom det finns så många att välja bland. Ett sätt för ungdomen att hantera detta är att hålla 
yttervärlden på avstånd, man går in i sin egen värld. Ett slags media är Internet, Internet har 
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blivit en dominant vana, en trend för ungdomar och barn, där de tar till sig intryck och 
värderingar, de får färdigheter som egentligen tillhör vuxenvärlden. Denna tillgång till det 
globala gör att ungdomen kan följa med i utvecklingen om hur man ska se ut, hur man ska 
vara. Det negativa med att man tar in mycket intryck menar författaren är att det blir 
rutinmässigt och detta leder i sin tur till att man inte reflekterar över intrycken och då slutar 
man även reflektera över det som är chockartat. 

Ungdomens plats i samhället   
 
Den ungdom som känner sig osäker i sig själv söker sig till en grupp där man känner 
tillhörighet, man söker sig till en viss subkultur där det finns en uttrycksfull enhetlighet 
(Ziehe, 1986). Enligt Ziehe (I: Sandström, 2000) består en subkultur eller ett gäng oftast av 
ungdomar som har liknande erfarenheter och upplevelser, vilket gör att det finns tydliga 
förlorar- och vinnargäng. Författaren delar in subkulturen i två grupper, en subkultur som är 
av eget val, och en subkultur som uppstår utan val. De ungdomar som väljer sin subkultur 
frivilligt kan man känna igen i samhället på grund av exempelvis klädstil, musikval. Den 
subkultur som uppstår då man inte har något val har samhörighet till hur den ekonomiska 
situationen ser ut för den enskilde, här finns ungdomar som placerats utanför vuxenvärlden 
och samhället, skälen till detta kan vara många. Det kan handla om otrygga hemförhållanden, 
sämre prestationsförmåga i skolan eller psykiska problem. Detta utanförskap leder till att 
ungdomen inte finner någon plats för sig i samhället, känner sig utestängd och chanslös. Den 
negativa identiteten leder till att ungdomen börjar sin negativa karriär, att bli kriminell. 
Genom detta visar ungdomen sin besvikelse över att inte få en plats i samhället (Ziehe I: 
Sandström, 2000).  
 
Förhållandet mellan den vuxna och ungdomen har förändrats över tid. Barn i dag tar del av 
vuxenvärlden i ett tidigt stadium. Barn får uppleva och tolka sina föräldrars problem som kan 
handla om skilsmässor, eller nya relationer som kommer efter skilsmässan. Man får uppleva 
föräldrars osäkerhet och hjälplöshet, detta skapar en förmåga till kritik hos den unge, och vid 
konflikt med föräldern utgör denna kritik en styrka och fördel för ungdomen. Föräldern möter 
nu en ungdom med en synligt ökad kompetens och makt, som vuxen kommer man i 
underläge. Föräldern kan i längden inte upprätthålla krav och ställa upp regler. Man har inte 
längre makten att binda barnen till sig och många föräldrar är rädda för att bli ovän med 
barnen. Detta skapar ångest hos föräldern och man låter ungdomen utnyttja situationen. Den 
unge stannar kvar hemma och använder sig att denna service (Ziehe, 1986).  

Samhällets krav på den unge 
 
Aldrig förr har man strävat så mycket efter lyckan att nå framgång, utvecklingen i krav och 
förväntningar har aldrig varit så omfattande som de är idag. Detta har, enligt Ziehe (1986) 
trängt in i människors sinnen, och det leder till en sårbarhet hos människan. Samhällets krav 
och förväntningar på den enskilde bidrar snarare till att man glider ifrån varandra. Som 
enskild individ får man känslan av att inte höra hemma i samhället, man får känslan av att inte 
vara behövd. Inte heller har människan kontrollerats och jämförts så mycket som den görs i 
dagens samhälle, detta gör att de unga upplever en känsla av påträngande. En känsla av att 
något äter sig in i deras drömmar och i deras tolkningar. 
 
I samhället vill man ha kontroll på ungdomen, som ung har man förväntningar och krav på 
sig, samtidigt ställs man som ung utanför samhället. Detta blir tydligast på arbetsmarknaden 
eftersom arbetslösheten leder till att ungdomar går i skolan en längre period än vad man 
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annars hade gjort för att få en inkomst via studiebidrag eller studielån. Skolan blir en tillfällig 
förvaringsplats, där man kan gömma undan ungdomarna och därmed fördröja möjligheten till 
inträde på arbetsmarknaden. Man utesluts från det vuxna samhället och får inte förrän senare 
ta del av vuxenvärlden, detta leder till att ungdomens medvetande om sina nackdelar, brister 
och misslyckanden väcks till liv (Ziehe, 1986). 
 
Ziehe (1994) menar att skolan inte är något undantag när det handlar om kulturella 
moderniseringar. Han ställer sig kritisk mot att skolan har blivit teoretisk, fientlig mot sina 
medmänniskor och anonym. Skolan har enligt författaren förvandlats till en myndighet och 
detta har lett till problem, skolans socialitet har upplösts menar han. Eftersom skolan har blivit 
mer teoretisk, som organisation så har detta lett till att lärares och elevers egen 
bearbetningsförmåga har ställts inför högre personliga krav.  
 
Man bör inte enligt Ziehe (1986) ställa upp färdiga mål som individen ska uppfylla, när man 
har som uppgift att motivera en individ till förändring. Detta skapar en omotivation hos 
ungdomen. Istället bör man låta ungdomen själv ställa upp sina mål, utifrån redan 
presenterande målföreställningar som den professionella har utvecklat. Ziehe (1994) skriver 
att som individ måste man själv uppleva en önskan, uppleva en brist om det ska leda till 
någon förändring, och en professionell kan möjligen förlösa känslan, men inte mer.  

Samhällets normer skapar stigma  
 
Något som försvårar för ungdomen att bryta sig ur ett gäng är stigma, eftersom kriminalitet 
och avvikelse är stigman. Grekerna skapade ordet stigma som innebar ”kroppsliga tecken 
avsedda att påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status” 
(Goffman, 1972 s 11). Tecknen skars in på en person för att påvisa att denna exempelvis var 
slav, brottsling eller en utstött person. Nu används ordet på liknande sätt som grekerna 
använde definitionen men avser mer en människas olycksöde än kroppsliga tecken.  
 
Då en okänd person uppträder framför oss så kan det komma fram att han har en egenskap 
som andra människor vanligtvis inte har, till exempel ett straffregister, så sänks han i vårt 
medvetande från en fullkomlig och vanlig människa till en utmärkande och utstött människa. 
Att stämplas så här innebär ett stigma. Vi som inte är stämplade tror förstås att den som har 
ett stigma inte är fullt mänsklig och när vi ska sätta in åtgärder för att hjälpa den 
stigmatiserade personen så blir denna lätt oavsiktligt diskriminerad. Vi minskar ofta 
vederbörandes möjligheter till ett normalt liv. Vi förklarar hans underlägsenhet till exempel 
när vi skriker till en blind som om han vore döv eller bär honom som om han vore utan ben. 
En del med stigma tycker sig känna på sig att de fortfarande bedöms som en brottslig även om 
de avtjänat sitt straff, de känner att det är för sent för att kunna ändra på historien. De 
människor som inte avviker från samhällets förväntningar kallar författaren som de normala 
(Goffman, 1972). 
 
Varje samhälle avgör vilka drag eller egenheter hos människan som uppfattas som naturliga 
och vanliga menar Goffman (1972). Då en person dyker upp framför oss är den första åsynen 
av honom tillräcklig för att vi ska kunna sätta in honom i en kategori och ge honom vissa 
egenskaper, hans sociala identitet. Vi tillskriver personen vissa normer och roller som vi 
tycker höra ihop med den sociala identiteten, utan att vi reflekterar över det. Exempelvis så 
väntar vi oss inte att en spelhaj ska vara specialist på språk eller kvinna, men vi blir inte 
överraskade om han är av arbetarklass. 
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Författaren skiljer på tre typer av stigma, den första är kroppsliga missbildningar. Den andra 
är olika fel på den personliga karaktären som till exempel, viljesvag, förrädisk, bristande 
heder, psykiska rubbningar, fängelsevistelse, underliga böjelser, alkoholism, homosexualitet, 
arbetslöshet och självmordsförsök. För det tredje finns stigman som ras, nation, religion och 
drabbar alla medlemmar i en familj (Goffman I: Angelöw & Jonsson, 2000).  

Individens syn på sig själv 
 
De egenskaper som samhället menar är normalt känner även den stigmatiserade personen till 
och därmed vet han hur andra ser på honom, att han inte riktigt kan leva upp till det andra 
kräver av honom menar Goffman (1972). Skammen över detta ligger på lur och han gör gärna 
upp en bild av sig själv där denna egenskap saknas.  
 
De personer som finns kring den stigmatiserade kan inte visa honom den respekt och hänsyn 
som de skulle ha gjort om han vore normal, detta är nu så naturligt för den stigmatiserade att 
han förväntar sig att bli behandlad på detta viset och personen bygger även upp sin personliga 
identitet utifrån vad andra har byggt upp om honom. Med andra ord man blir stigmatiserad 
eller normal då man blir betraktad som det. Personen med ett stigma får höra av omgivningen 
hur han bör se på sig själv. Att en individ lär sig att han är utanför det normala eller att han 
har varit det är ingen komplicerad anpassning utan mer en inpassning i en välkänd 
referensram. Samhällets koder blir till en plattform för hur den stigmatiserade ska se på sig 
själv, att inte följa koden är det samma som att vara en självbedragare. Det smärtsamma i en 
stigmatisering blir inte i den osäkra identiteten, utan i att han allt för väl känner till vad det 
innebär att vara stigmatiserad (Goffman, 1972).  
 
En grupp som ställer sig på den stigmatiserades sida är givetvis de som har samma stigma, 
hos dessa människor kan han få moraliskt stöd, få känna sig obesvärad och som hemma 
skriver Goffman (1972). Gruppen påtalar ofta offentligt hur de känner det och detta bidrar till 
en stabilitet och lojalitet till gruppen. I och med detta så formas medlemmarnas ideologi, 
deras klagomål, förhoppningar och strävan. Det som en individ är kan förklaras från hans 
grupps placering inom den sociala strukturen. De egenskaper som vi och han själv tilldelar sig 
är en följd av hans grupptillhörighet. Individens verkliga grupp är alltså den grupp som kan få 
honom att känna sig mindervärdig. Om han håller sig till sin grupp så är han lojal och äkta, 
om han vänder sig från dem så är han feg och dum.  
 
Den stigmatiserande kommer att ifrågasätta öppet det ogillande som han blir bemött med från 
de normala. Problemet är att ju mer en person kämpar emot och försöker strida om att han inte 
är stigmatiserad, desto mer stigmatiserad verkar han. Om en person har ett stigma som inte är 
synbart, så måste individen lära sig att han kan hålla sitt stigma hemligt. Han måste anpassa 
sig till de andra människornas sätt att se på honom. Även att umgås med en person med 
stigma kan göra att man kan drar likhetstecken mellan de som umgås, man tillskriver dem 
samma egenskaper och förutsätter att han är likadan som den andra. Ett exempel är det som 
händer inom kriminella kretsar, om en person är efterlyst för ett brott, kan han vara en orsak 
till att alla andra i hans umgänge också blir misstänkta, och de löper därmed risk att anhållas 
(Goffman, 1972).  

Avvikare  
 
Identitetsnormerna bidrar till avvikelser och efterlevnad. För att avvikare, inte ska känna sig 
sämre än andra krävs att en grupp människor stöder en viss norm så det finns dem som stöttar 
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den utstötte. En andra lösning kan vara att personen som inte kan leva upp till en norm 
avviker från gemenskapen, en tredje lösning kan vara att man lär sig kontrollera de intryck 
man gör och tar kontroll över den bild av honom som skapas. Även ett tyst samarbete mellan 
de normala och den stigmatiserade påbörjas, den stigmatiserade kan säga sig ha en positiv 
inställning till normen eftersom de normala respekterar hans hemlighet, eller gör så lite väsen 
som möjligt om den om det skulle komma ut (Goffman, 1972).  
 
Inom många grupper finns det exempel på att en person som avviker kommer att spela en 
speciell roll inom gruppen, som exempelvis gruppens maskot, denna person kommer inte ses 
som en fullvärdig gruppmedlem. Personen blir ofta samlingspunkt för uppmärksamheten för 
de andra som bildar en krets kring honom. Exempel på detta är bydåren, fyllgubben eller den 
överviktiga pojken i ett gäng. Endast en sådan person brukar finnas inom en grupp och kallas 
inomgruppslig-avvikare. En annan typ av avvikare är den som inte räknas som en inom 
gruppen, den isolerade avvikaren. När den inomgruppsliga-avvikaren angrips av andra 
människor kommer gruppen att försvara honom, när den isolerade avvikaren angrips så får 
han klara sig själv.  
 
En avvikelse som uppstår när individer medvetet och öppet förnekar sin sociala ställning och 
gör uppror och inte bejakar de allmänna mönster som finns kallas sociala avvikare. Dessa är 
prostituerade, kriminella, narkomaner, luffare, gäng m.m. En annan avvikelse är invandrare, 
de som inte har kunnat hålla takten i den etniska assimileringen och som är uppfostrade i två 
världar, föräldrarnas respektive det omgivande samhällets och därför vänder sig bort från de 
vanliga sociala möjligheterna till social rörlighet. I alla dessa fall så gör man ingen hemlighet 
av sitt avståndstagande. Dessa håller ofta till på ett ställe där avvikaren öppet kan säga att han 
är lika god som de andra i samhället. Sociala avvikare har ofta en känsla att de inte bara är 
lika goda som de andra utan de är till och med bättre. De får i gengäld inte bara sympati utan 
även nya medlemmar till deras grupp (Goffman, 1972).  
 
Inomgruppsliga avvikare, sociala avvikare, medlemmar i minoritetsgrupper, personer av lägre 
samhällsklass, alla dessa kommer sannolikt att då och då befinna sig i situationer där de 
kommer att fungera som stigmatiserade individer. Alltså de kommer att bli osäkra på hur de 
kan bli behandlade då de pratar med andra människor och även deras reaktioner kommer att 
likna en stigmatiserads reaktion (Goffman, 1972).  

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Positivism och hermeneutiken är två förekommande huvudtraditioner inom vetenskapen. 
Inom den naturvetenskapliga traditionen har positivism sitt ursprung där man genomför 
kvantitativa undersökningar, här har man en teori inom vetenskapen där man mäter data för 
att nå kunskap om mängden Hartman (2004). Vi väljer att inspireras av den hermeneutiska 
traditionen. Eftersom vi tycker oss höra hemma i den hermeneutiska traditionen där vi 
studerar, söker förståelse och tolkar mening genom språket, där livsyttringar och mänskliga 
handlingar framkommer. Vi menar att denna kunskap inte är mätbar, utan denna kunskap 
skaffar man sig genom tolkning av språket. 

Hermeneutiken  
 
På 1900-talet utvecklades hermeneutiken från att ha varit tolkningar av bibeltexter till läran 
om tolkning i allmänhet. Tolkning i allmänhet omfattar alla slags mänskliga handlingar, 
samhälleliga företeelser och mycket annat som faller inom ramen för samhälls- och 
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beteendevetenskaperna. Dessa vetenskaper tänkte sig att människan knyter en särskild mening 
till de händelser hon omges av genom att varje individ uppfattar sin situation och sig själv på 
ett speciellt sätt. Kunskap om denna mening nås enbart genom tolkning av mänskligt beteende 
och att försöka sätta sig in i deras förståelse om världen, detta kan inte fås genom mätning. 
Man har mindre intresse av hur omvärlden är, snarare om hur den upplevs, eller som 
hermeneutiken kallar det, hur världen tolkas. Då människor handlar efter hur de uppfattar 
verkligheten och inte hur den är, så är det för samhälls- och beteendevetenskaperna av vikt 
hur människor uppfattar verkligheten (Hartman, 2004).  
 
Eftersom hermeneutiken innebär att man studerar, tolkar, och försöker förstå 
grundbetingelserna av den mänskliga existensen så kan man enligt Patel och Davidsson 
(2003) säga att hermeneutiken är positivismens raka motsats. Positivismens metod handlar om 
att observera, manipulera samt mäta olika händelser och finna samband mellan händelserna. 
Detta arbetssätt blir odugligt när det handlar om att nå en förståelse för mänskligt beteende 
(Hartman, 2004). Den kvalitativa metoden som används vid en hermeneutisk ansats står för 
att man är intresserad av att ta reda på hur något är konstruerat, vilka egenskaper något har 
och få kunskap och få förståelse för hur människor uppfattar sin situation. Kvalitativa metoder 
sker genom att undersöka hur människor ser på meningen med sig själva och sin relation till 
omgivningen inom sin livsvärld. Kunskap om denna mening får vi genom att tolka det vi ser 
och vad som sägs (Hartman, 2004).  

Kvalitativ metod  
 
Analytisk induktion kallas det sättet som traditionellt sätt används vid kvalitativa 
undersökningar. Man samlar in data, analyserar den för att slutligen få fram en teori. Under 
planeringsfasen formuleras en fråga som man vill att undersökningen ska ge svar på. Denna 
fråga styr hela undersökningen och till sin hjälp att formulera frågan har man generella 
teorier. När det gäller kvalitativa undersökningar så är frågan alltid om något meningsfullt om 
hur människor förstår och föreställer sig världen (Hartman, 2004). 
 
Ett andra moment i planeringsfasen är att man formulerar sin undersökning. Det man ska 
tänka på när man samlar in datamaterial är vilka kunskapskällor man bör använda. Efter att de 
valts bör man bestämma sig för hur man ska göra sitt urval. Valet av plats och människor blir 
av vikt gällande om undersökningen ska kunna generaliseras eller inte. Till skillnad från 
kvantitativa undersökningar så är man inte intresserad av att finna samband mellan variabler 
där en stor mängd individer ingår, i stället vill man finna människor som kan ge den 
information som man vill ha svar på (Hartman, 2004). När man talat om urval inom 
kvalitativa intervjuer så är det ofta brist på klarhet. Det kan många gånger vara mer eller 
mindre svårt att i metodgenomgång i en rapport kunna utläsa hur intervjupersonerna valts ut 
eller hur många intervjuer som gjorts (Bryman, 2002). Ett bekvämt och enkelt sätt att göra 
urval på är bekvämlighetsurval, ibland kallat för tillfällighetsurval. Man väljer personer inom 
räckhåll, personer som finns tillgängliga så att säga. En fördel med denna metod är att den är 
enkel, därför är den användbar när det gäller begränsningar inom ekonomi och tid. En nackdel 
med bekvämlighetsurval är att man inte kan förutsätta att urvalet är representativt, eftersom 
man har dålig kontroll över urvalet för att veta något om det. Man måste också fundera på hur 
man tänker kring urvalsramen, som är en förtäckning över enheter i den population man gör 
sitt urval ifrån. Efter man har bestämt sig för sitt urval ska man samla in sina data antingen via 
intervju eller via observation (Hartman, 2004). 
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Den kvalitativa forskningsintervjun  
 
Den kanske mest brukade metoden inom kvalitativa undersökningar är intervjun. Metoden är 
ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där det som sägs blir till texter som vidare ska 
tolkas. Den som intervjuar bidrar till att skapa de texter som forskaren tolkar och han/hon kan 
diskutera med intervjupersonerna om sin tolkning av det som sägs. Intervjutexten blir synlig 
samtidigt som den tolkas, den innefattar både skapandet och den framdiskuterade tolkningen 
av en text. Intervjun är knuten till en specifik situation där människor samverkar, den 
utvecklas mer eller mindre spontant, den som blir intervjuad ger inte bara ord till intervjuaren, 
utan också gester och underförstådda upplysningar till deras gemensamma situation. Den 
utskrivna intervjutexten ger en ofullständig redogörelse för den rikedom på meningar som 
uttrycks i den levda intervjusituationen. Det kan krävas långvarig process av utläggningar och 
förklaringar för att komma fram till de meningar som den intervjuade avsåg (Kvale, 1997). 
 
Vidare menar Kvale (1997) att den kvalitativa intervjun oftast inte är strukturerad, utan 
undviker i förväg bestämda frågor. Intervjuns syfte är att hitta och upptäcka den intervjuades 
egenskaper eller uppfattningar om en företeelse eller hur något är konstruerat. Detta innebär 
att det inte kan finnas några färdiga svar eller att man kan avgöra vad som är det rätta svaret 
på frågan. Författaren rekommenderar en halvstrukturerad intervju som omfattar en rad teman 
och förslag till relevanta frågor. Möjlighet till förändring av frågornas ordningsföljd är möjlig 
om så krävs för att följa upp berättelser och svar från den intervjuade. Den kvalitativa 
forskningsintervjun är tekniskt sätt halvstrukturerad det vill säga varken ett strängt 
strukturerat frågeformulär eller ett öppet samtal, här koncentrerar sig intervjuguiden till vissa 
teman som omfattar vissa frågor som tidigare har föreslagits. Vanligen skrivs intervjun ut i 
text, den skrivna texten tillsammans med bandspelaren utgör slutligen tolkningen av 
meningen. En halvstrukturerad forskningsintervju ger en god bild av intervjun där 
tyngdpunkten lagts på intervjupersonens upplevelse av ett ämne. 
 
Kvale (1997) menar att det ofta har påståtts att den kvalitativa forskningsintervjun saknar 
objektivitet, särskilt eftersom det är ett mänskligt samspel som intervjusituationen innefattar. 
Eftersom det finns så många skiftande meningar om objektivitet, kan den kvalitativa intervjun 
inte helt säkert kategoriseras som vare sig en objektiv eller subjektiv metod. Intervjun kan i 
princip vara en objektiv forskningsmetod i den mening att det är en tillförlitlig kunskap, en 
kunskap som är undersökt och kontrollerad, som inte är förvrängd av personliga fördomar. 
Vidare menar författaren att det inte finns någon förutsättningslös tolkning av en text. 
Däremot bör man vara medveten om att man inte kan lämna den förståelsetradition man lever 
i. Medvetenhet om förutsättningarna krävs när man använder sig av intervjun som 
forskningsmetod, eftersom den som blir intervjuad och intervjuaren ofrånkomligt bestämmer 
resultatet tillsammans. Då är det av vikt att vara medveten om att man påverkar tolkningen. 
När det gäller analysen av intervjuer så innebär det att man ska hålla sig till uttalandena samt 
att försöka förstå det uttryck i den intervjuades livsvärld, det viktiga är att vidga och fördjupa 
den fristående meningen i den intervjuades uttalanden.  
 
Genom att ha förkunskaper och vara förberedd inom ett visst område har man en fördel när 
man ska göra en kvalitativ intervju. Som forskare börjar man inte som ett tomt blad, utan 
förförståelsen är en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen. Forskarens emotionella 
erfarenheter och teoretiska kunskaper ses som en naturlig del för att kunna genomföra en 
kvalitativ intervju. Hermeneutiska forskare menar att det är av vikt att inte bortse från 
förförståelsen, och för att kunna göra detta krävs det att man i största mån är medveten om sin 
förförståelse så att inte denna påverkar intervjun (Patel & Davidson, 2003). 
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Eftersom vi vill ta reda på hur de som kommer att ingå i vår undersökning tänker kring arbete 
med ungdomar som vistas i kriminella ungdomsgäng så kommer vi att använda oss av 
intervju som datainsamlingsmetod. Vi har gjort en halvstrukturerad intervju. Vi valde inte den 
strukturerade intervjun eftersom man då ställer frågor i en bestämd ordning och enligt oss kan 
det vara en nackdel att vara låst till denna ordning. I en ostrukturerad intervju har man inga 
fasta frågor och det kan därför vara svårt att hålla sig till det aktuella ämnet.  

Analys  
 
Efter man har samlat in sina data via intervju eller observation kommer analysfasen. 
Datamaterialet som har samlats in, analyseras och tolkas i förhållande till en teori (Hartman, 
2004). Forskaren tolkar den utskrivna intervjun antingen själv eller tillsammans med andra. 
Analysen kan urskiljas i delar, först struktureras det komplexa intervjumaterialet, för att sen 
klarlägga materialet så det blir tillgängligt för analys. Man sorterar efter sina teman eller sin 
frågeställning. Innebörden i intervjun utvecklas i själva analysarbetet. Intervjuarens egna 
uppfattningar klarläggs och ger forskaren nya perspektiv på företeelser. Fem olika 
meningsanalyser finns: narrativ strukturering, koncentrering, tolkning och ad hoc-metoder, 
kategorisering. När forskaren har tolkat och analyserat den avslutade intervjun skulle ett femte 
steg kunna vara att göra ytterligare intervju för att intervjupersonen skulle kunna utveckla sina 
ursprungliga uttalanden och intervjuarens tolkningar. Om man vill gå ytterligare ett steg när 
det gäller att utvidga tolkningen och beskrivningen så det även omfattar handlandet kan man 
få ett sjätte steg. Detta sker om intervjupersonen fått ny förståelse under intervjun och börjat 
handla utifrån sina nya insikter, i ett sådant fall kan forskningsintervjun likna en terapeutisk 
intervju. Vi har använt oss av en ad hoc metod, denna är den vanligaste använda metoden vid 
meningsanalys och vi känner att det är bra att kunna växla mellan olika metoder.  

Tolkning  
 
Tolkningen av meningen kännetecknas av en hermeneutisk spiral. Man menar att det inte 
finns någon utpräglad slutpunkt eller utgångspunkt när det handlar om det hermeneutiska 
tolkningssättet. Eftersom delarna inom tolkningsakten, helhet och del, objekt och subjekt, 
förförståelsen hos forskaren och pendlingen mellan helhet och del också utgör en helhet som 
lever och utvecklas, finns ingen uttalad slutpunkt eller utgångspunkt. Forskaren tolkar och får 
sin förståelse av en text, får en ny tolkning och en ny förståelse vilket leder till en ny 
textproduktion. Denna växling av delar utgör helheten som ständigt växer och utvecklas 
(Patel & Davidson, 2003). När forskaren tolkar enligt hermeneutikens regler, som består av 
ett antal steg, det leder i slutändan fram till en teori som ger en beskrivning av människornas 
livsvärld som forskaren är intresserad av (Hartman, 2004).  
 
Vår egen världsbild och vårt perspektiv kommer att användas för att tolka data. Det är av vikt 
för läsaren att förstå vår förförståelse, denna kommer vi att beskriva.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
 
Inom samhällsvetenskapliga undersökningar är validitet och reliabilitet viktiga begrepp. 
Validitet innebär att man studerar rätt sak, att man verkligen belyser det man vill belysa 
(Bryman, 2002). Inom kvalitativa studier strävar man efter validitet gällande hela 
forskningsprocessen, detta visar sig när forskaren använder sin förförståelse genom hela 
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forskningsförloppet. Till skillnad från kvantitativa studier där man anser att validiteten stärks 
genom god teoriunderbyggnad, noggrannhet när det gäller mätningen samt bra instrument.  
 
Genom att vi i vår studie i största mån, försöker hålla en objektiv hållning, vill vi försäkra oss 
om att studien utförs på ett sådant sätt att företeelserna vi studerar, verkligen redovisas på ett 
så riktig sätt som möjligt. Vi kan endast i största möjliga mån sträva efter detta, men inser 
samtidigt att total objektivitet inte är möjligt. Vår förförståelse är både en tillgång, då vi tolkar 
resultaten, och ett hinder för att förhålla sig så öppet som möjligt. Våra förutfattade meningar 
kan göra att vi uppfattar vissa uttalande på ett visst sätt som kanske inte stämmer överens med 
vad intervjupersonen menar. För att försäkra oss om att vi förstår vad som sagts, kan vi fråga 
om vi uppfattat svaret rätt.  
 
Reliabilitet är det samma som tillförlitlighet när det gäller resultat från en undersökning. Här 
ställer man frågan om resultaten blir det samma om undersökningen görs om vid ett annat 
tillfälle. Reliabiliteten är oftast aktuell under en kvantitativ undersökning, då forskaren är 
intresserad av frågan om måttet över tid är pålitligt (Bryman, 2002). I en kvantitativ forskning 
blir reliabiliteten låg om svaren i en intervju med samma person blir olika. Inom kvalitativa 
studier menar man att det inte behöver vara en låg reliabilitet med olika svar eftersom 
intervjupersonerna kan ha ändrat uppfattning från tidigare intervju, fått ny kunskap eller 
stämningsläget har förändrats. I kvalitativ forskning bör man vid undersökningstillfället se 
reliabiliteten mot bakgrund av den unika situation som finns. Det är viktigare att fånga det 
unika i en situation och att svaret yttrar sig i variation än att man alltid får samma svar. Detta 
leder till att reliabiliteten närmar sig validitetsbegreppet i kvalitativa studier. Begreppet 
validitet får en vidare innebörd inom kvalitativ forskning. Istället för att använda begreppet 
validitet menar vissa forskare att man i stället bör använda sig av begreppet förståelse eller 
äkthet (Patel & Davidson, 2003).  
 
För att försäkra oss om att undersökningen är trovärdig och pålitlig så kommer vi att redovisa 
hur vår forskningsprocess har gått till, så att andra kan ta del av och granska vårt 
undersökningssätt.  
 
Bryman (2002) menar att trovärdighet består av fyra delkriterier. Dessa är tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Tillförlitlighet innebär 
att om det finnas många olika beskrivningar av en social verklighet, så är det trovärdigheten i 
forskarens beskrivning som avgör om den kommer att accepteras i andras ögon. Med 
överförbarhet menas att den som utför studien måste beskriva i detalj de som ingår i 
undersökningen, för att man ska kunna överföra sina resultat på en annan grupp. Man måste 
göra en fyllig redogörelse eller en tät beskrivning för att andra personer ska kunna bedöma 
hur pass överförbara slutsatserna är till en annan miljö. Eftersom man ofta gör en kvalitativ 
undersökning på en mindre grupp eller enskilda individer med gemensamma egenskaper, har 
kvalitativa studier en benägenhet att ha fokus på den unika verklighet som studeras. Därmed 
kan man ställa frågan om resultaten håller i en annan situation och vid en annan tidpunkt.  
Pålitlighet ses som en motsvarighet till reliabilitet. För att kunna bedöma en undersökning 
som pålitlig och trovärdig måste forskaren skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse för 
hur forskningsprocessen ser ut så att andra kan agera som granskare och därmed bedöma 
trovärdigheten och pålitligheten av resultatet. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att 
forskaren inte låter sina egna värderingar påverka arbetet eller medvetet påverka slutsats och 
utförande.  
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Inom kvalitativa studier kan generalisering upplevas som bekymmersam. Då forskare gör 
undersökningar på ett mindre antal individer så ställer sig kritikerna frågande till om det är 
möjligt att generalisera resultaten. Personer som ingår i en kvalitativ undersökning kan inte 
representera en hel population. Inom den kvalitativa forskningen bör istället resultaten 
generaliseras till snarlika situationer eller sammanhang (Bryman, 2002).  
 
Våra resultat kommer förhoppningsvis att kunna generaliseras till liknande sammanhang och 
situationer kring ungdomar och kriminella ungdomsgäng. Genom att använda oss av välkända 
teorier inom gäng- och ungdomsforskning så hoppas vi tillgodose generaliseringskraven.  

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 

Förberedelser  
 
Bryman (2002) menar att för att göra en intervju möjlig så behöver man så tidigt som möjligt 
i processen ta kontakt med en representant för att försäkra sig om att man kan genomföra sin 
undersökning. Man behöver också ta ställning till hur man ska få kontakt med involverade 
personer. Här innebär det att man funderar över hur ska få svar på sin frågeställning. Vidare 
tar man ställning till vilken urvalsstrategi som är aktuell och vilka för- och nackdelar det finns 
med urvalsmetoden. Under planeringen av datainsamlingen bör man även fundera på de 
etiska problem som kan uppstå.   
 
I ett tidigt skede så har vi per telefon tagit en kontakt med de vi velat intervjua. Efter visat 
intresse så har vi per brev skickat ett missiv med information om etiska regler och information 
om vår studie. Vi har även informerat om att vi kommer att banda intervjun och att intervjun 
kommer att ta cirka en timme.  

Urval  
 
Respondenterna i vår undersökning består av två socialarbetare, två behandlare på ett 
ungdomsboende, en fritidsledare, en lärare och en polis. Vår tanke var att intervjua en polis 
och en socialarbetare från en storstad eftersom förekomsten av kriminella ungdomsgäng är 
vanligare där än i en mindre stad. Men då varken polis eller socialarbetare i den tänkta staden 
inte hade tid så fick vi tänka om, vilket gör att alla våra intervjupersoner kommer från en 
mellanstor kommun i Sydsverige.  

Databearbetning - analys  
 
För att underlätta analysen så har vi skrivit ut våra bandade intervjuer till text. Det som är 
viktigt att tänka på här är att man skriver ut intervjun så noggrant som möjligt och så nära 
inpå intervjutillfället som möjligt (Kvale, 1997). Redan vid intervjutillfället försäkrade vi oss 
om att vi hade uppfattat intervjupersonen rätt genom att exempelvis fråga ”menar du…” . Vi 
analyserade det som sagts, så vi fick fram mening i det sagda. Därefter försökte vi belysa det 
som var särskiljande och uppseendeväckande. I det sista steget i analysen utgick vi ifrån våra 
frågeställningar där vi sorterade det som sagts, för att få fram det som var relevant för vår 
studie. Vi tror inte att vi har förstått det sagda bättre än intervjupersonen men vi hoppades på 
att vi kunde förstå det på ett sätt som gav mening för vårt arbete. Det centrala inom en 
hermeneutisk ansats är att förstå utifrån den hermeneutiska spiralen. Vi tänkte oss att vi skulle 
läsa och analysera hela utskrivna texten, för att senare gå in på djupet i de olika delarna för att 
förhoppningsvis få en annan helhet och slutligen få en helhet med en ny förståelse.  
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Tolkning 
 
Forskningsprocessen består i att man försöker förstå, man tolkar mening, tolkar mening i ett 
större sammanhang, genom att relatera till utvalda teorier. Denna tolkning leder till en 
fördjupad förståelse (Kvale, 1997). Då vi utifrån vårt analysresultat fått ut mening med det 
sagda, så tänker vi oss att vi ska sätta det i relation till vår bakgrund. Vi anser att vår 
förförståelse kommer att påverka hur vi ser på resultatet eller hur vi väljer våra 
frågeställningar ect. Vår förförståelse inom detta område består av den kunskap som vi har 
fått genom vår utbildning, dels hur man ska arbeta som professionell och dels hur man kan 
tänka i ett individperspektiv kommer förmodligen att färga vår tolkning.  

Etiska överväganden 
 
När det handlar om att involvera människor inom forskningsarbete, så medför detta 
automatiskt ett ansvar och en balansgång gällande att skydda enskilda människor när man 
som forskare måste beskriva verkligheten (Croona, 2003). Bryman (2002) menar att etiska 
frågor som handlar om anonymitet, konfidentialitet, integritet och frivillighet för personer 
som medverkar inom forskning. Det kan handla om hur man ska behandla individer som ska 
studeras, om man bör eller inte bör engagera sig i vissa befintliga aktiviteter tillsammans med 
de som ska studeras.  
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR (1996) skriver att det är 
nödvändigt och betydelsefullt med forskning både för individer och samhällets utveckling. 
Samhällets medlemmar och samhället har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, 
att den håller hög kvalitet och att den inriktas på väsentliga frågor. Detta kallas för 
forskningskravet och det innebär att kunskap fördjupas och utvecklas samt att metoder 
förbättras. Ett annat krav som kallas individskyddskravet innebär att man inte får utsätta 
individen för vare sig fysisk, psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse, detta är den 
självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Dessa är inte absoluta utan 
måste ständigt vägas mot varandra. Det är av vikt att forskaren inför varje vetenskaplig 
undersökning ska göra en vägning av värdet på forskningen och möjliga negativa 
konsekvenser för berörda deltagare, detta gäller både långsiktiga och kortsiktiga 
konsekvenser. För att ge normer för förhållandet mellan 
undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och forskare finns forskningsetiska principer. Dessa 
principer fungerar som riktlinjer för etikkommitténs granskning av forskningsprojekt inom 
ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Principerna är även avsedda att vägleda 
den enskilda forskaren när det handlar om planering av projekt, ge underlag för forskarens 
egna insikter och reflektioner i sitt ansvarstagande. Det finns fyra grundläggande huvudkrav 
som benämns, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 
Bryman (2002) sammanfattar Informationskravet som att forskaren måste informera 
inblandade personer i den aktuella undersökningen om undersökningens syfte. Detta innebär 
att försökspersonerna ska vara informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de kan 
avsäga sig medverkan när de vill. De bör även bli informerade om vilka moment som ingår i 
undersökningen. Informationskravet kommer vi att tillgodose genom att vi informerar per 
telefon om undersökningens syfte men också muntligt vid intervjutillfället. Vi kommer även 
att vara tydliga med att deltagarna när som helst kan avbryta sitt deltagande och att man 
förblir anonym både under och efter att undersökningen genomförts.  
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Vidare skriver HSFR (1996) att samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta 
deltagarnas samtycke till deltagandet. Forskaren måste även få deltagarens samtycke om att 
informationen får användas till den aktuella forskningen när de aktivt har deltagit i 
undersökningen. Om någon är minderårig kan vårdnadshavares eller förälders godkännande 
krävas. Samtyckeskravet kommer vi att uppfylla genom att informera samtliga deltagare att 
de själva bestämmer över sin medverkan i undersökningen och att de när som helst kan 
avbryta sin medverkan.  
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, uppgifter om personer som deltar i en 
undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och uppgifterna ska förvaras på ett sånt 
sätt att de inte kan hamna i oberördas händer. Med konfidentialitet avses att deltagarna inte 
ska kunna identifieras i forskarens avrapportering (det avser både skriftlig, muntlig, 
publicerad, offentliggörande redogörelse) eller deltagarens arbetsmaterial, oavsett om det 
handlar om etiskt känsliga uppgifter eller inte. Bryman (2002) menar att personuppgifter 
måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dom. Vi 
kommer att hantera uppgifterna på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer att komma i 
kontakt med dessa.  
 
Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som är att man talar om för de medverkande 
vilka ändamål materialet ska användas till. Uppgifter som insamlas får endast användas för 
forskning. Den berördas insamlade uppgifter för forskningsändamål får inte användas för 
åtgärder eller beslut som direkt påverkar den enskilde utan den berörda har givit särskilt 
medgivande. Vi kommer att ta hänsyn till detta genom att informationen vi får endast kommer 
att användas för forskning (HSFR, 1996).  

RESULTAT 

Undersökningsgrupp  
 
Vår undersökningsgrupp består av personer från olika professioner inom ungdomsarbetet. För 
att få en nyanserad bild av det område som vi är intresserade av, så valde vi att intervjua en 
polis som är aktiv inom ungdomsarbete, socialsekreterare, behandlingspersonal på ett 
ungdomsboende, fritidsledare och lärare på en högstadieskola. Könsfördelningen av 
intervjupersonerna består av tre kvinnor och tre män. Vid samtliga intervjutillfällen var det en 
intervjuperson som deltog, utom vid två tillfällen då de var två intervjupersoner vid samma 
tillfälle.  

Anledningar till att vissa ungdomar söker sig till gäng  
 
Av intervjumaterialet framgår att en anledning till att ungdomar söker sig till gäng är att, för 
att få en identitet och känna tillhörighet. Då ungdomen inte har fått bekräftelse från sin familj 
eller andra närstående så söker sig denna till andra miljöer där man kan tänkas få den 
bekräftelsen istället. Inom gänget kan man återskapa den avsaknaden av tillhörigheten som 
man känner. Gänget finns där för ungdomen och tilldelar den unge en trygghet. Denna 
trygghet är oftast en falsk trygghet, eftersom då en ungdom råkar illa ut och behöver gängets 
stöd, så finns gänget inte där för dem som de hade trott. Ungdomen upptäcker då andra 
viktiga personer som har varit till bättre hjälp än gänget och det kan många gånger vara 
räddningen från att hamna i en kriminell bana.   
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… att inte fått bli bekräftad hemifrån i samma utsträckning som man skulle vilja, då 
söker man identitet och bekräftelse någon annanstans. Det kan man lättast få i ett 
gäng, det är egentligen falsk bekräftelse, för så är det ju med gäng, det kan man ju se 
att om någon trillar dit, blir omhändertagen eller missbrukar, så trodde man att de 
var ett gäng, en familj, men ingen av dessa hör av sig. Det säger dem ju, nu märker 
man i alla fall vem som bryr sig…  

 
Anledningen till att man söker sig till gäng är för att känna att man får en identitet, att man får 
status. Bland dessa ungdomar som söker sig till gäng finns ett behov att befinna sig högst upp 
i värstinghierarkin. När man är tonåring är det viktigt att synas eftersom man söker en 
identitet. Genom att synas kan man bli bekräftad och därmed bli tilldelad en identitet. Något 
som är viktigt för pojkar i gäng är jämnåriga flickor, man kan bli känd inför många flickor 
genom gänget och många flickor blir intresserade av de pojkar som är med i gäng upplevde 
intervjupersonen. Man kan få fördelar genom att stå högt uppe i värstinghierarkin.  
 

I gänget söker man mycket identitet och status, att synas… det är viktigt att vara 
någon. Man kommer aldrig ifrån det att det är otroligt mycket fördelar, positiva 
saker att vara där uppe i värstinghierarkin … Man blir känd många tjejer är 
intresserade av de här killarna. Dom förstår inte bara att när de blir 23-24 år då är 
inte de så intressanta längre… och framför allt känner vi att det finns för lite 
positiva hierarkier som man kan få kliva in i och få synas, i goda sammanhang… 

 

Hur gängkontakten sker och varför gänget accepterar den nya medlemmen   
 
Någon menade att ett sätt för en ungdom att komma i kontakt med ett gäng kan vara på 
fritidsgården. På denna plats kan ungdomar som inte har någon ordnad fritidssysselsättning 
mötas. Att vara med i en förening eller en idrottsklubb bidrar till en mer organiserad fritid och 
ungdomen kan få en identitet genom sitt lag eller sin sysselsättning. De ungdomar som inte 
har någon ordnad sysselsättning de hamnar i en gråzon och en sysslolöshet som bidrar till att 
ungdomen driver omkring. Då träffar man andra som är sysslolösa vid fik eller populära 
restauranger, det är ett sätt att mötas. För de som inte tillhör någon idrottsförening bidrar 
gänget med att få en känsla av att tillhöra ett lag. Slagsmål med andra gäng och brott i andra 
bostadsområden är det som håller ihop laget. Brotten begås i andra bostadsområden och efter 
det har begåtts så samlas gänget hemma hos en gängmedlem för att diskutera spänningen med 
det som hänt under kvällen, detta stärker gängen och gör att identifikationen blir djupare.  
 

… min erfarenhet är att fritidsgården är en mötesplats… då möter man ungdomar 
som oftast inte har någon organiserad fritid… idrottsföreningar har ju sina möten 
eller sina träningar så blir det ju organiserad verksamhet. Annars hänger man vid 
macken eller utanför ett lag, man har ingen idrott… utan man har ett slagsmål med 
ett annat gäng från ett annat område… sen går man tillbaka till sitt område och så 
snackar man om spänningen kring det man gjorde och identifikationen blir starkare, 
det är vi mot dem.   

 
Som ungdom kan ett sätt att få en kontakt med ett gäng vara genom sitt bostadsområde. Alltså 
att man växer upp med andra som har en liknande bakgrund som man själv har, man känner 
en gemenskap. Man blir lätt accepterad som en i gruppen om man tidigare känner vissa 
individer i gänget. Dessutom finns det vissa ungdomar som söker sig till destruktiva gäng 
eftersom de inte blivit accepterade av andra grupper och söker då acceptans och tillhörighet 
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hos dessa gäng. De blir accepterade på grund av att man har utvecklat liknade tankesätt kring 
hur man behandlar andra medlemmar i ett gäng och hur man rättfärdigar sina kriminella 
handlingar.  

 
Det är nog bostadsrelaterat och så, man växer upp och lär känna de här killarna, då 
är nog steget mycket närmre… Sen finns alltid folk som söker sig till gäng, jag tror 
också att vissa kriminella utvecklar speciella tankemönster kring hur man tänker 
kring att rättfärdiga sina handlingar och sina vänner i gänget, man tar sig rätten att 
ta det man inte fått innan och så…  

 
Något annat som framkom var att ungdomar med liknande intressen eller liknade 
hemförhållanden lätt bildar gäng, de ungdomar som ser någon annan med samma intresse som 
gruppen har, bjuder då in personen i gruppen. Någon ungdom i gänget kanske redan känner 
till personen då är det lätt att få kontakt med de övriga i gänget. När man väl har kommit in i 
gänget så visar det sig om man blir accepterad eller inte av de övriga medlemmarna inom 
gänget.  
 

… att man ser att det här gänget, de har mina intressen ja då,… de kanske ger mig 
någon form av inbjudan, att man får vara med i gänget, någon man kanske känner 
mer än dem andra, då går man med automatiskt helt enkelt… sen blir man antingen 
accepterad eller inte ju.  

 
 

Tankar kring varför ungdomar accepterar kriminella handlingar   
 
Att ungdomar tycker det är okej att göra kriminella handlingar tror vissa av 
intervjupersonerna beror delvis på att man vill ställa upp för gänget, man får en plats i 
hierarkin som man vill ha, men även grupptrycket spelar in. Ungdomar vill leva upp till sina 
kompisars standard men på grund av dagens arbetslöshet ser man inga andra alternativ till att 
skaffa sig denna standard än att bli kriminell. Man känner sig sviken av samhället och man 
känner att inte har någon plats i samhället, utanförskapet bidrar till att man får en destruktiv 
bild av sig själv, man blir osäker på vad man klarar av och inte klarar av.  
 

… man ställer upp för gänget och får den plats i gänget man vill ha, respekt, status 
och bekräftelse… Mycket grupptryck… det finns ingen chans för mig att få ett jobb, 
att skaffa mig den här jackan… man ser inga alternativ… då tar man den 
möjligheten… man ser inte sig själv i samhället, det finns ingen ledig plats i 
vuxenvälden där man behövs… många ger upp…  
 

Ungdomar som är med i ett gäng kan måla upp en bild av sig själva att det är okej att göra 
kriminella handlingar eftersom de ser samhället som orättvist. Ungdomarna anser att de som 
har det mycket bättre ställt i samhället inte blir lika drabbade i samma utsträckning som om 
man hade stulit från någon som har det sämre ställt. Ungdomar i ett gäng kan ofta sakna 
materiella saker som mobiltelefon eller mp3-spelare eftersom deras föräldrar inte har råd att 
ge dem detta. Det kan hända att en ungdom stjäl till exempel en mobiltelefon för att ge den till 
någon annan i gänget som saknar en sådan. Denna stöld ser de då som en god gärning, man 
har gett sin vän något den har saknat och tagit mobiltelefonen från en person som ändå har det 
gott ställt. Ungdomen ser inte att de personerna som de har stulit från har arbetat för att tjäna 
pengar till sina köp, de ser bara det orättvisa i att inte ungdomen har råd. 
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… Man kan faktiskt måla upp en bild där man är Robin Hood. Man tar en mp3 från 
någon som har råd att köpa den, i deras värld har man gjort en god handling. Men 
man har gjort ett brott, de har stulit från någon, där är de ju kriminella då. Man ser 
inte att de flesta människorna i vårt samhälle har gått till ett jobb för att tjäna sina 
pengar… de ser bara att det är en orättvis värld … ungdomarna har inte det, dem 
har det knapert… till slut så kan det skapa en okej-känsla.  

 
Något annat som framkom genom intervjuerna var att problemen som man kan se med 
ungdomsgängen är att man blir mindre ansvarig för sina handlingar som utförs med gänget. 
Det är när man blir identitetslös i gänget som man kan slå någon i ansiktet och springa 
därifrån. Eftersom man inte ensam behöver ta på sig skulden utan den delar man med de 
andra i gänget, så har man gjort ett brott i det anonyma, man känner ingen skuld.  
 

… dom största problemen med både ungdomsgäng och enskilda individer, det är just 
när man blir identitetslös i ett gäng, för då kan man slå någon i ansiktet och springa 
där ifrån för det är ingen som vet vad man heter och att man gjort ett brott i det 
anonyma… 

 

Samhällets syn på den som begår kriminella handlingar 
 
Någon tyckte att det var viktigt att inte behandla ungdomar som brottslingar, eftersom det så 
finns en risk i att de börjar se sig själva som det och även om man har tagit steget från gänget 
så formar samhällets vetskap om att man har varit med i ett gäng individen, man kan lätt bli 
stämplad vare sig om man har tagit avstånd från gänget eller inte. Ungdomen hamnar i en ond 
cirkel eftersom samhället reagerar med att se ner på den som varit med i ett gäng och 
ungdomen blir stämplad som kriminell.  
 

… men jag tror att man i samhället reagerar om man varit med i ett gäng… och 
samhället vet om det. Jag tror, skulle man komma och säga att man har varit med i ett 
gäng, så formar det individen på olika vis, det är nog lätt att bli stämplad, det tror 
jag… 

 
Vid en intervju framhölls att människor inte är fullkomliga, vi kommer att stämpla andra 
individer även om vi inte har den avsikten. Då en person misstolkar en situation eller 
svartmålar en annan människa eftersom denna brukar bete sig på ett visst sätt, då kan man bli 
skuld till den personens isolering. Alla människor i vårt samhälle måste ta stämpling på allvar 
annars skadar man samhällets möjligheter att möta de marginaliserade. Man kan däremot lösa 
problemet genom att vara goda företrädare för samhället och tänka sig för hur man behandlar 
och ser på andra individer. Man möts av individer i samhället som vill hjälpa och som är 
goda. Det värsta tänkbara är när alla olika myndigheter som till exempel, polis, socialtjänst, 
arbetsförmedlingen har gjort mig illa på något vis, då får personen en känsla av att alla är 
emot honom eller henne, man får då en distans till samhället och man hamnar mer utanför.  
 

… människor är inte är fullkomliga. Risken är att man kränker en individ på grund av 
att man svartmålar en person för att han brukar vara på ett viss sätt och så tror man 
att den personen alltid är så… alla i samhället har ett ansvar i möten med de som 
marginaliseras och motkraften är helt enkelt goda företrädare…det värsta är när man 
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har fått erfarenhet från myndigheter och alla har svikigt… i det läget är det inte svårt 
att skita i allt så man får distans och det är farligt… 

 
Samhället inte ser positivt på en person som varit med i ett gäng och gjort kriminella 
handlingar, men på vilket sätt samhället stämplar personen, beror på hur omfattande ens 
kriminella gärningar var och om man har blivit dömd inom en domstol. Blir man dömd så 
ansåg intervjupersonen att den kriminella får leva med det resten av sitt liv och det är inte lätt 
att komma in i samhället igen. Om man har blivit dömd till skadestånd så kan man ha svårt att 
få hyreskontrakt, telefonabonnemang eller lån och personen kommer inte in i samhället. Man 
blir straffad två gånger, en gång i fängelse och en gång av samhället.   

 
Om man är i den kriminella banan och blir stämplad för det… då får man helt enkelt 
leva med det… hela livet om man då skulle bli straffad för det, det är inte speciellt 
lätt att komma in i samhället igen, det är ju skadestånd, man får inga hyreskontrakt, 
inga lån, inga telefonabonnemang… då straffas man av samhället rätt rejält… inte 
nog med att man kanske får ett fängelsestraff sen när man kommer ut så är det inte 
färdigt… det är nog lätt att bli stämplad, det tror jag… 

Uppfattningar kring regler och normer i ett gäng 
 
Någon menade att vissa subkulturer glider längre bort från samhället och påverkas i mindre 
grad av samhällets normer. Eftersom man inte påverkas av samhällets normer så bildar man 
sina egna regler. Då man umgås enbart i mindre kretsar, med vissa utvalda personer så lever 
man i en egen värld, med egna regler. Vissa grupper vill ibland inte acceptera vissa av 
samhällets regler, dessa grupper har ett mål, att protestera mot vissa samhälliga principer.  
 

Vissa subkulturer då va, de kommer längre och längre bort från samhället, att dom 
påverkas mindre och mindre. Man umgås i smala kretsar, med bara speciella 
personer. Vissa grupper som lever i en helt annan värld, med egna normer… vill 
protestera mot vissa saker och så vidare. Dom har helt enkelt det tänkandet… 

 
Normerna i gänget har förmodligen inte förändrats över tid och det är förmodligen lika 
mycket tillkomst av nya gäng idag som tidigare. Det blir nog inte mer slagsmål idag räknat i 
antal, man vill inte slåss oftare, men däremot har våldet blivit grövre. Idag har man en annan 
attityd till personer som langar. Langare av droger behöver inte själva använda droger, vilket 
de gjorde förr. Idag ser man upp till langare, de har status, de har det bra ekonomiskt ställt och 
visar det gärna på ett stolt sätt. Detta gör att ungdomarna gärna går i deras fotspår.  
 

… inte att folk slåss mer, utan det har blivit värre. Det är mer accepterat, att leva på 
brott… lagning t ex är status idag. Förr var det missbrukarna själva som utförde det, 
man såg ner på langare… idag så kan man sälja droger fast inte missbruka det 
själv… Man tar upp en sedelbunt… det är status att visa att man lever på andra sätt 

 
Ungdomarna kan tyckas föra ett dubbelresonemang om vad som är rätt och fel när det gäller 
regler och normer i ett gäng. Om någon som står utanför gruppen förstör något som tillhör 
gänget så uppstår aggression och ungdomarna har ingen förståelse för detta. Ungdomarna kan 
sedan begå handlingar som förstör för andra och tycka att det är okej. Så länge detta 
dubbelresonemang finns hos ungdomarna så kommer de inte att ändra uppfattning om vad 
som är rätt och fel.  
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personen i fråga kanske själv inte skulle vilja få nått förstört, där har dom 
dubbelresonemang liksom, om någon kommer och bryter upp hans färgburk då är ju 
det i hans ögon ett brott då… men däremot tycker han själv det är helt okej att 
spraya på andras fasader. Jag tror inte de själva inser hur de tänker… 

 
Något annat som framkom ur våra intervjuer var att det inom ett gäng oftast finns klara regler 
om vad som är rätt och fel, hur man ska förhålla sig till varandra inom gruppen. En regel är att 
man inom ett gäng inte skvallrar vid ett polisförhör, om det inte gäller mord, detta brott står 
tydligen över allt annat och då beskyddar man inte sin gruppmedlem på samma sätt längre. 
Klimatet inom ett gäng kan verka hårt men de har ändå en skyddande karaktär om något hotar 
gänget. Det finns en stor lojalitet, en godhet inom gruppen, man ser efter sina 
gruppmedlemmar.  
 

… ett gäng har ju oftast tydliga etiska principer med vad som är rätt och fel… vissa 
saker gör man aldrig mot andra i gruppen… inom gruppen kan det vara ett hårt och 
rått klimat… men om någon annan skulle ge sig på någon i gruppen så det finns en 
väldigt stark skyddande karaktär… 

Reflexioner kring förändring i gängets beteende över tid  
 
Barn får idag allt för tidigt gå in i vuxenvärlden, ungdomarna får i ett för tidigt stadium göra 
val och ta ansvar. Ett för tidigt ansvar kan leda till stress och ungdomen mår sämre. Det var 
lättare för ungdomen förr, eftersom man inte behövde tänka på karriären, utan man var tidigt 
inne i arbetslivet, exempelvis så hjälpte man sina föräldrar på gården. Detta gav ungdomen en 
trygghet och man visste vad som förväntades. Idag finns en fördel i att det existerar många 
alternativ på yrkesval, men att ha många alternativ kan också leda till en osäkerhet. Man vet 
inte vad man är bra på, vilken kompetens man har. Även skolan är både bättre och sämre nu 
om man jämför med förr, bättre då man kan gå långt inom skolans värld och sämre då en elev 
inte är en teoretiker, eleven riskeras då att tidigt slås ut ur samhället. De som slås ut ur skolan 
har inga andra alternativ än arbetslöshet, alternativet för dessa ungdomar borde vara 
lärlingsutbildningar, menade någon, för att man ska kunna ge ett alternativ.  

 
… förr… var man och jobbade på gården… det fanns en trygghet i att man visste vad 
som förväntades. Idag finns det för många alternativ, det leder till en osäkerhet, vad 
jag kan jobba med… skolan är bättre och sämre än förr, det finns de som aldrig har 
kommit så långt i skolans värld som man gör idag, men det finns också de som slås ut 
så tidigt… skolan är teoretiserad och alternativen för de finns ju inte på samma sätt 
som förr… det är viktigt med lärlingsutbildningar att man satsar på det…  

 
Samhället idag är mer globalt och man kan ta intryck från platser man inte tidigare kunde, 
man tar intryck från gäng i Los Angeles, New York eller Paris, detta på grund av Internet och 
media. Internet har även gjort att man har tappat den del av den sociala kontakten på grund av 
olika chatt-program och mail, man pratar med varandra framför en datorskärm istället för att 
mötas i verkligheten. Detta bidrar även till tillfälle att kunna mobba varandra och skicka 
hotelse via mail, man kan säga vad som helst till vem som helst eftersom man inte behöver ta 
ansvar ansikte-mot-ansikte för saker man säger genom chatt. Man kan göra brott som man 
känner att man inte behöver ta ansvar för.  
 

… skillnaden är ju det globala, man tar ju så mycket intryck… men nu tar man ju 
intryck av ungdomar i Los Angeles eller New York eller Paris… det går genom 
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Internet eller nyheterna… ungdomar är mer uppkopplade på nätet och man chattar 
mycket på nätet, det som är nytt nu är att man hotar varandra via mail… och man tror 
att man inte behöver ta ansvar för det, pratar man med någon på nätet så behöver 
man ju inte möta den personen. Så det har förändrats.  

 
Någon ansåg att det är trendigt att må dåligt idag, man ska vara lite hängig och nere. Men 
överlag så mår ungdomarna i vårt samhälle bra idag. Trenden syns på grund av att 
ungdomarna kan må dåligt i ena stunden för att i nästa stund skratta och ha roligt med sin 
kompis. Detta visar på att det inte är en depression som är djupt liggande hos ungdomen, utan 
något mer ytligt problem hos ungdomen, att man bara tillfälligt mår dåligt.  
 

… alltså vi tror att dem mår rätt bra… det är lite trendigt att må dåligt, att man ska 
vara trött och lite deppig… men jag tror att det går lite troll i det här man hör på 
skolor… att det är så jobbigt allting och sen nästa sekund så är det något med 
kompisen som är roligt. Det är alltså inte det grundläggande djupa deppiga… 

Att motivera ungdomar till förändring 
 
Om en förändring ska kunna ske måste viljan finnas hos ungdomen, den viljan lägger grunden 
för en förändring och den kan inte skapas av den professionella, den måste ungdomen själv ha 
menar någon. Att finnas med på vägen och stötta ungdomen är naturligt, men också att 
ständigt hitta nya vägar, hitta andra sysselsättningar och intressen som ungdomen tycker är 
intressant, och att sedan ersätta detta med något som inte är skadligt för ungdomen. Som 
professionell kan man i arbete med ungdomen i stället för att peka på det negativa, visa på hur 
den enskildes situation ser ut idag och hur den skulle kunna se ut efter en förändring. Då ges 
möjlighet för ungdomen själv att kunna reflektera över sin situation, vilket bidrar till att 
ungdomen blir mer motiverad att förändra sitt nuvarande beteende. Det är viktigt att som 
behandlare vara lyhörd för när ungdomens gräns är nådd.  

 
… Jag tror att man inte kan motivera dem, tvärtom om man försöker så kan det bli 
värre, de måste själva förstå… de måste vilja själva… man kan aldrig påverka 
dem… sen givetvis om man kan erbjuda dem något när de har blivit trötta på gänget 
så, om det har gått till en viss gräns att man börjar få tankarna att man kanske vill ut 
härifrån…  

 
Att införa förbud för ungdomar är något en av intervjupersonerna inte trodde på eftersom 
detta i sin tur kan leda till att motivationen hos ungdomen sjunker. Vuxenvärlden måste 
samtidigt sätta gränser om vad som är okej eller inte och sätta regler som ungdomen måste 
förhålla sig till. Ungdomar testar gränser, som i en del av utvecklingen, man vill bli 
självständig och bryta sig loss från sina föräldrar. Om de vuxna inte håller på gränserna så far 
ungdomar illa eftersom de inte har några regler att förhålla sig till. Då ungdomen inte har 
några regler att förhålla sig till så uppkommer en osäkerhet på hur man ska bete sig.  
 

Jag tror aldrig på censur och förbud… Samtidigt kan jag känna att vuxenvärlden inte 
får lägga sig platt heller… vuxenvärlden får inte sluta sätta gränser… när det handlar 
om att bryta loss från sina föräldrar tänjer man på gränser och man vill testa… Men 
om en vuxen slutar hålla på gränser och ger efter så, så tror jag att många ungdomar 
mår dåligt, att man inte har något att förhålla sig till… 
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En annan viktig aspekt som framkom i materialet var att man bör ge ungdomen en identitet. 
Det är viktigt att man känner sig accepterad för den man är för att behandlaren inte ska 
uppfattas som en fiende som motarbetar ungdomen, vilket kan göra att motivationen som 
eventuellt finns, försvinner hos ungdomen. Om man klagar på ungdomen istället för att lyfta 
fram positiva egenskaper så går man miste om en förändringsmöjlighet. I förändringsarbete är 
det betydelsefullt att lägga sig på den nivå där personen befinner sig, man bör vara lyhörd 
inför individens egna resurser och se dem som en tillgång i arbetet.  
 

Ge ungdomen en identitet… När de vet att jag accepterar dem så lyssnar de på vad 
jag säger, om jag bara klagar på dem så är förändringsmöjligheten minimal… om 
du ska föra en människa till en plats så måste du finna den där hon är, annars går 
man miste om den pedagogiska idén liksom… lyssna på vad det finns för tillgångar 
just nu? Vad kan personen? Och det är ju att den grundsyn man bör ha…  

 
För att man ska förhindra ungdomen att begå brott menade någon annan, att det är viktigt att 
hitta någon form av sysselsättning som intresserar ungdomen, det är ofta på grund av att 
ungdomen är uttråkad och inte har en givande sysselsättning förutom skolan, som brott begås. 
Det är viktigt att man har någonstans att ta vägen efter skolans slut. Om ungdomen styrt in på 
den kriminella banan för att ekonomiskt kunna jämföra sig med andra ungdomar så kan man 
bli van att ha högre standard än vad man skulle ha haft om man inte vore kriminell. Detta gör 
att det är svårt att komma ur den kriminella banan. En del ungdomar kanske har problem 
hemma då är det viktigt att det finns alternativa ställen för dessa ungdomar, dit de kan gå när 
det är jobbigt hemma och där det kan finnas andra vuxna som kan stötta.  

 
Målet är ju att se till att det egentligen inte finns gäng… Dom måste ju i stället få 
någon form av sysselsättning, som de kan ägna sig åt på fritiden… som är intressant 
för dem… brott handlar mycket om sysslolöshet… att de har tråkigt och sen blir de 
beroende av pengar, man vill ha kläder, festa… man begår inbrott… Man kan bygga 
ett hus för ungdomar där man kan skapa sysselsättningar… alla har det inte bra 
hemma… och då ska det finnas vuxna människor där som ungdomarna kan gå till… 

Att lyckas med ungdomsarbetet 
 
Någon ansåg för att man ska lyckas i arbetet med ungdomar, så är det viktigt att man som 
professionell har uthållighet och har tålamod. Det är betydelsefullt att ungdomen har stöttning 
från sin familj eller någon annan, för ungdomen, viktig person. Dessutom är det viktigt att 
ungdomen har någon annan vuxen att prata med, någon utanför familjen. Om någon annan 
vuxen utanför familjen kan lyssna på ungdomen så kan denna fungera som någon man kan 
bolla problem med, eftersom problem inom familjen kan vara jobbiga att ta upp med en 
familjemedlem. Samtidigt får man inte skuldbelägga personen, utan lyssna på ungdomen och 
finnas till för personen. Det är även viktigt att man försöker bygga på det som fungerar istället 
för att bara se det som inte fungerar.  
 

… uthållighet, tålamod, det krävs ju, att finnas där även om det inte funkar… att ändå 
finnas kvar… man kan bli ett bollplank så först, med ungdomen… att motivera 
familjen så de kan stötta… att de har någon utanför att kunna bolla med, att de har 
stöttning… att det är viktigt att man får med sig familjen… att inte skuldbelägga 
någon utan att man finns där och försöker bygga på det som finns… Det positiva… 
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En annan av intervjupersonerna tyckte att den professionella bör respektera ungdomen och att 
ungdomen måste i sin tur respektera den professionella. Man ska inte, som professionell, se 
ungdomarna som värstingar och ha förutfattade meningar om dem för då börjar de själva se 
sig själva som värstingar och försöker leva upp till värstingrollen. Man måste se ungdomarna 
som människor i behov av hjälp att komma på rätt spår i livet. Som professionell måste man 
visa att man finns till för deras skull.  
 

… god respekt mellan varandra, att man inte ser dem som busar, då kan de bli det… 
men man får inte se dem som sådana när man jobbar med dem, utan man måste se 
dem som människor som behöver hjälp att behöva komma på rätt väg … vi vill visa 
att vi finns till för dem…  

 
Någon annan påpekade att relationen var viktig, att man vill lära känna personen och 
ungdomar ansågs inte svåra att få en kontakt med, oftast är de ganska kontaktsökande. I 
allmänhet är ungdomarna mer intresserade av den professionellas yrkesroll och inte hur man 
är som person, det kan vara ganska svårt att förstå och ta till sig som professionell. Samtidigt 
menar personen att det är viktigt som professionell att hålla en distans, att man inte blir för 
personlig. Ungdomarna måste dessutom inse att man inte kan lägga all sin vakna tid på dem, 
man får inte ge sken av att man alltid finns där när man inte kan det. Detta kan vara viktigt för 
vissa att inse. Eftersom många av ungdomarna tidigare har blivit svikna av vuxna som inte 
haft tid för dem och om man då inte varit tydlig från början över hur mycket tid man har för 
ungdomen, så kan man bli ytterligare en som ungdomen känner sig sviken av. Då gör man 
ungdomen endast en otjänst.  
 

De är aldrig emot att prata, lära känna och bygga en relation… Oftast är 
ungdomarna intresserade av din yrkesroll inte dig personligen. Det kan vara jobbigt 
i början som vuxen att förstå… det är viktigt att man kan hålla en distans… man 
måste inse att man inte kan bli allt för dem. Det är en viktig signal att skicka… 
ungdomar som söker kontakt har ofta blivit svikna av vuxna som inte haft tid, ger 
man sken av att man har tid och inte håller det, blir man ännu en vuxen som sviker… 

 
Det bästa resultatet menade någon var att arbeta på individnivå. Eftersom om ungdomen 
befinner sig i gänget är det svårt att påverka, ungdomarna har kontroll över varandra då de 
befinner sig i gänget, den kontrollen är svår att bryta. Därav ska man som professionell 
försöka möta ungdomar enskilt, i det individuella samtalet kan man stötta och visa på andra 
bättre livsstilar. Det är viktigt att få dem att förstå att de bestämmer själva över sitt liv och att 
det inte är deras vänner i gänget som bestämmer åt dem. För att detta ska lyckas krävs att man 
har en god relation till ungdomarna och att de vet att man tycker om dem, även då de gjort 
något negativt.  
 

Det är på individnivå man kan få bästa resultat… ungdomar i ett gäng har kontroll på 
varandra, det är svårt att bryta… oftast behöver man professionellt möta ungdomar i 
enskilda samtal där man stöttar dem, där man kan tillrättavisa dem felaktiga 
beteenden, det bygger på att ungdomen vet att man tycker om dem… 

 
Att arbeta med ungdomar ansåg intervjupersonerna var positivt. De uttryckte att det var 
intressant och spännande. Arbetet kan även vara slitsamt, då man sällan får se resultat. Att 
jobba med människor sågs som givande eftersom man får lära känna sig själv och andra 
bättre. Dessutom sågs det som ett omväxlande arbete där dagarna såg olika ut.  
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Det är omväxlande, och slitsamt, eftersom man inte ser nått resultat… Men absolut 
överväger det ju… det är väldigt givande, intressant och spännande att jobba med 
människor, man lär sig om sig själv och om andra människor…  

Erfarenheter och egenskaper som krävs 
 
Då man har erfarenheter av olika situationer inom arbetet med kriminella ungdomsgäng som 
professionell, så får man en trygghet i sitt arbete, menade någon. Om den professionella inte 
känner sig trygg så känner ungdomarna av detta och börjar tvivla på att man kan lita på vad 
personen säger. Dessutom är det viktigt att personalgruppen består av människor med olika 
erfarenheter och egenskaper eftersom man då kan lära av varandra och personalgruppen får en 
bredare kunskap. Inom personalgruppen kan man utvecklas och bli medveten om sina 
egenskaper. Detta bidrar till att man kan använda sig själv som ett verktyg inom arbetet på 
bästa sätt. 
 

Erfarenheter gör att man blir tryggare, det bidrar även till större säkerhet och 
trygghet mot ungdomar som man jobbar med. Om man är osäker så känner de av 
det… det är viktigt med olika personer med olika erfarenheter och egenskaper i en 
personalgrupp… och man kan använda sig själv som ett verktyg.  
 

En annan menade att viktiga egenskaper är att man är tydlig, har tålamod och att man står fast 
vid det man har sagt. Ungdomar testar ofta om man står för den moral man säger sig ha, att 
tankesättet som professionell ska kunna bryta ungdomens sätt att tänka. Ska man lära någon 
att förändras är det viktigt att man som professionell har reflekterat över sina egna moraliska 
värderingar. Det är viktigt att ungdomarna kan skilja på att få en sträng tillsägelse och att vara 
omtyckt, så ungdomen inte tror att den blir mindre omtyckt av den professionella på grund av 
att man har blivit arg eller besviken.  

 
 tålamod, fasthet, tydlighet är viktiga egenskaper, de testar hela tiden… ‘Vad skulle 
du göra om du fick en stulen bil?’ ska man förändra ungdomar måste man ha en 
livshållning, som bryter deras sätt att tänka, att stå fast vid det tänkandet… att man 
har en moral som håller en standard… viktigt är att man kan skilja på att jag kan 
vara arg för något de gjort, men att de aldrig tvekar på att jag ändå tycker om dem… 

 
 
Som professionell måste man ha ett intresse för att arbeta med ungdomar, att behandla dem på 
samma sätt som man själv vill bli behandlad är viktigt. Genom att man har fått erfarenheter 
inom yrket så kan man lära sig hur man ska prata med vissa specifika individer, som bidrar till 
en god kommunikation med individen. Som professionell bör man inte ha några fördomar 
eller förutfattade meningar om den enskilde individen, varken innan eller efter man har mött 
en människa. Man måste jobba med individerna som de är, inte hur de kan vara.    

 
… att man har ett intresse för att det ska gå bra för ungdomar… man måste 
behandla dem som man själv skulle vilja bli behandlad… man måste vara lyhörd och 
hitta hur de fungerar snabbt, då får man god kommunikation. Man bör inte ha några 
fördomar, innan eller efteråt, man måste jobba med de här individerna som de är. 
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Samverkan mellan olika myndigheter och med ungdomarnas föräldrar  
 
Samverkan är inte alltid lätt, man kan gå in på varandras områden och det kan uppfattas som 
stötande när man börjar ifrågasätta varandras kunskap. Samverkan kan även vara 
tidskrävande, eftersom antalet möten ökar ju fler man samverkar med. Man kan ha svårt att 
hitta en balans i att ge och ta, exempelvis sekretess kan vara ett hinder vid samverkan då vissa 
myndigheter har svårt att ge och kunna dela med sig av sin information på grund av denna.  
Ett samarbete med polisen är något man ser som positivt. Eftersom man tar vara på varandras 
kunskaper, det skapas raka dialoger och det ses som positivt från båda sidor. Ett annat 
samarbete som fungerat mindre bra är med socialtjänsten, detta leder vidare till att relationen 
inte riktigt blir lika bra, men man har samtidigt förståelsen för att det är sekretessen som gör 
det krångligt. Något som intervjupersonen upplevde var att man inom socialtjänsten inte 
längre arbetar förebyggande och öppet mot grupper, utan istället arbetar mot individen. Detta 
ansåg intervjupersonen var negativt eftersom man borde ha mer samarbete och projekt där 
man samverkar för ungdomens skull. 
 

Samverkan är svår… man ifrågasätter andras kompetens… möten tar tid. Samverkan 
förutsätter att man har nytta av varandra. Vi har en bra relation till polisen… Vi kan 
ge och ta information… Men socialtjänsten kan vi ha problem med… vi hittar inte 
varandra… sekretess gör att man har svårt att ge tillbaka. De har de senaste åren 
skurit ner, man jobbar inte förebyggande och öppet mot grupper… man skulle ha 
mer projekt där man kan gränsa över till skolan, fritid och polis.  

 
Andra menar att det är viktigt att ta tillvara på samverkan och att nyttja det samarbete som 
finns tillgängligt, att man borde se det som en viktig resurs. Det kan även leda till att 
missförstånd inte uppstår så lätt, eftersom utan samverkan jobbar de professionella på olika 
sätt och att andra professioner inte är införstådda i vad de andra arbetar mot, vilket lätt kan 
bidra till missförstånd. Vid samverkan blir det mer strukturerat kring ungdomen och kring 
arbetet med ungdomar, som anses viktigt. 
 

… samarbete måste vi ha… det är bara positivt har vi inte samarbete så går vi 
under… utan samverkan kör alla sitt eget race och då blir det ju pannkaka. För 
ungdomarnas skull med vi är med överallt och det blir mindre missförstånd. Det blir 
tydligare, bättre för ungdomarna, bättre för oss… alltså jag tycker det är kanon.  
 

 
Att samverka med ungdomars föräldrar är en av de viktigaste faktorerna menade någon, alla 
föräldrar är lika viktiga, vare sig det gäller starka eller svaga föräldrar. En förälder som tar fel 
beslut och får dåligt samvete hamnar i ett underläge mot ungdomen. Föräldrarna tycker då att 
ungdomen har rätt att angripa dem eftersom föräldrarna har dåligt samvete över att de har 
svikigt. Intervjupersonen menar då att det är viktigt att finnas till och stötta föräldrarna, ju 
tidigare desto bättre. Dessutom är det viktigt att man även berömmer ungdomarna inför 
föräldrarna och inte bara berättar de negativa händelserna, det betyder mycket för föräldrarna 
att få veta att deras barn även har positiva sidor.  
 

… det är den viktigaste faktorn, även svaga föräldrar är viktiga personer, då man tar 
fel beslut som förälder så får det konsekvenser för barnen… man får dåligt samvete 
inför barnen, man tycker att barnen kan angripa föräldrarna för de har ju svikigt… 
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ju tidigare man kan börja stötta föräldrarna när det börjar gå fel, desto bättre … 
ofta får föräldrar bara höra när deras barn gjort något dumt… det betyder så mycket 
för dem om man ringer och berättar de positiva händelserna också. 

 

TEORETISK PROBLEMATISERING   
 
Ziehe (1986) menar att man aldrig förr har strävat så mycket efter att lyckas som man gör 
idag. Kraven och förväntningarna har aldrig varit så stora på individer som idag. Detta menar 
författaren har bidragit till en stor sårbarhet hos människan som skapar känslan av att inte 
vara behövd eller duga till i samhället. Detta kan vi se stämmer överens med det som våra 
intervjupersoner påtalade att det var lättare för ungdomen förr eftersom man inte behövde 
tänka på vad man skulle bli. Det var mer traditionsbundet, eftersom man följde pappas fotspår 
och det gav en trygghet. Idag däremot har inte ungdomen dessa klara mål utan idag är man 
omgiven av för många alternativ till yrkesval, vilket ger en osäkerhet inom vad man är bra på. 
Ungdomen får därför idag i ett tidigt stadium göra val och börja ta ansvar för sitt liv. Ett för 
tidigt ansvar leder till stress och ett försämrat mående.  
 
Även skolan har förändrats med större krav på elever menar Ziehe (1994). Skolan har blivit 
mer teoretisk och de barn som inte är teoretiker tappar intresse och riskerar att slås ut. I 
materialet framkom även att skolan har förändrats och blivit mer teoretisk, då en elev inte är 
teoretisk, så riskeras ungdomen att tidigt slås ut ur samhället. De som slås ut ur skolan har 
inga andra alternativ än arbetslöshet. Ziehe (1986) menar att man kan motivera ungdomar 
genom att, elever tillsammans med lärare, sätter upp mål som ungdomen själv anser är rimliga 
att nå. Detta menade även vårt resultat, i förändringsarbete är det betydelsefullt att lägga sig 
på den nivå som personen befinner sig på, man bör vara lyhörd inför individens egna resurser 
och se dem som en tillgång i arbetet.  
 
Ziehe (1986) menar att ungdomarnas vardagsvetande är ett vetande som har utvecklats genom 
att man lär sig att ta in mer nya intryck. Media har kommit att bli den apparat där ungdomar 
tar in intryck. Genom medias utveckling kan idag ungdomen välja att inte vistas bland andra. 
Vi kan här se likheter med vad resultatet visade att då samhället idag är mer globalt, tar man 
intryck från platser som man inte tidigare har kunnat. Mycket av informationen förmedlas via 
Internet och media idag. Detta har kommit att innebära för en del ungdomar att man tappar 
den sociala kontakten, man kan ha ett råare klimat när man talar med varandra via Internet 
eftersom man kan vara anonym menar intervjupersonerna.  
 
Enligt Ziehe (I: Sandström 2000) kan man dela in subkulturen i två grupper, en subkultur som 
man tillhör av eget val, exempelvis ungdomar med samma musikstil, den andra subkulturen 
som uppstår utan val, är när ungdomar som exempelvis på grund av dålig ekonomi tvingas in 
i kriminella kretsar. Här kan vi se en koppling till vårt resultat gällande att man inte väljer att 
bli kriminell, vårt resultat menade att då ungdomar vill leva upp till sina kompisars standard, 
men på grund av dagens arbetslöshet inte kan uppnå standarden ser man inga andra alternativ 
än att bli kriminell.   
 
Goffman (1972) menar att samhället avgör vad som är normalt eller inte. Genom samhället 
blir man medveten ifall man har något stigma som gör att man är mindre stående än andra. 
Detta påverkar individens självbild, man ser sig själv som stigmatiserad eftersom andra i 
samhället gör det. Personen som blivit stämplad skapar gärna en bild av sig själv där stigmat 
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saknas. Att avtjäna ett fängelsestraff kan vara en sorts stämpling och de som avtjänats sitt 
straff känner ofta att de fortsätter att straffas av samhället, då de avtjänat sitt straff. Här kan vi 
se likheter med vad vårt resultat visade, att samhället inte ser positivt på en person som varit 
med i ett gäng och gjort kriminella handlingar. På vilket sätt samhället stämplar personen, 
beror på hur omfattande ens kriminella gärningar var och om man har blivit dömd inom en 
domstol. Blir man dömd så ansåg någon av intervjupersonerna att den kriminella får leva med 
det resten av sitt liv och det är inte lätt att komma in i samhället igen. Om man har blivit 
dömd till skadestånd så kan man ha svårt att få hyreskontrakt, telefonabonnemang eller lån 
och personen kommer inte in i samhället. Man blir straffad två gånger, en gång i fängelse och 
en gång av samhället.   
 
Enligt Goffman (1972) söker sig de människor med stigma till andra med samma stigma. Här 
kan personen känna att han får stöd och en identitet. Inom gruppen formas stabilitet och 
lojalitet och ju mer de påtalar om sina åsikter desto djupare blir samhörigheten inom gruppen. 
Om han håller sig till sin grupp så är han lojal och äkta, om han vänder sig från dem så är han 
feg och dum. På liknade vis menade vårt resultat att, anledningen till att man söker sig till 
gäng är för att känna att man får en identitet, trygghet och känna tillhörighet, att man får 
status. Vidare menar Goffman (1972) att gruppen ofta påtalar offentligt hur de känner det och 
att detta bidrar till en stabilitet och lojalitet till gruppen. I och med detta så formas 
medlemmarnas ideologi, deras klagomål, förhoppningar, strävan. Likaså menade vårt resultat 
att eftersom man umgås enbart i mindre kretsar, med vissa utvalda personer så lever man i en 
egen värld, med egna regler. En grupp vill ibland inte acceptera vissa regler, man har ett mål, 
att protestera mot vissa saker. Klimatet inom ett gäng kan verka hårt men de har ändå en 
skyddande karaktär om något hotar gänget. Det finns en stor lojalitet, en godhet inom 
gruppen, man ser efter sina gruppmedlemmar. 
 
Goffman (1972) menar att för att avvikare, inte ska känna sig sämre än andra krävs att en 
grupp människor stöder en viss norm, så det finns dem som stöttar den utstötte och att man 
tänker på hur man behandlar andra. Även ett tyst samarbete mellan de normala och den 
stigmatiserade, kan hjälpa en stigmatiserad. Den stigmatiserade kan säga sig ha en positiv 
inställning till normen eftersom de normala respekterar hans hemlighet, eller gör så lite väsen 
som möjligt om den om det skulle komma ut. På ett liknade sätt uttrycker sig 
intervjupersonerna som menar att, alla människor i vårt samhälle måste ta stämpling på allvar 
annars skadar man samhällets möjligheter att möta de marginaliserade. Man kan däremot lösa 
problemet genom att vara goda företrädare för samhället och tänka sig för hur man behandlar 
och ser på andra individer. Man möts av individer i samhället som vill hjälpa och som är 
goda.  
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
 
Vi har använt oss av en hermeneutisk ansats och kvalitativa intervjuer. Detta val stod klart för 
oss eftersom vi inte kan få en närmare förståelse för hur professionella tänker kring arbetet 
med kriminella ungdomsgäng och vad de anser en ungdom får ut av vistelsen i ett gäng 
genom en kvalitativ ansats.  
 
Inom hermeneutiken talas det om förförståelse, vi inser att både vår och intervjupersonernas 
förförståelse har färgat denna undersökning. Inom hermeneutiken ska man inte bortse från sin 
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förförståelse utan man bör vara medveten om den för att i minsta mån påverka intervjun och 
då även resultatet. Av denna anledning har vi försökt spegla och sammanfatta vid våra 
intervjuer för att försäkra oss om att vi har uppfattat personerna rätt.   
 
Vi hade inga problem med att få tag på personer som ville medverka i vår undersökning. 
Däremot, vid två olika intervjutillfällen var det två personer som samtidigt medverkade vid 
intervjun, detta kan ha påverkat hur de svarade på våra frågor och i längden också vårt 
resultat. Dessutom ville ett av intervjuparen ta del av vår intervjuguide innan vi genomförde 
intervjun. Vi kan tänka oss att detta påverkade deras svar ytterligare, då de har diskuterat 
svaren med varandra. Vi tror att om man inte har tänkt igenom sitt svar innan en fråga ställs, 
så diskuterar man sig öppet fram till ett svar under intervjuns gång. Denna diskussion går vi 
miste om då man inte svarar spontant. Ett annat intervjutillfälle fick vi ta längre fram på 
dagen än planerat, eftersom intervjupersonen fick förhinder på grund av att en viktig händelse 
inträffade. Vi tror att denna händelse påverkade intervjupersonens mentala medverkan, vi 
hade en känsla av att personen inte kunde ge det fylliga spontana svar som vi hade förväntat 
oss. Vid ett annat intervjutillfälle inleddes intervjun med att intervjupersonen meddelade oss 
att denna endast hade en kvart att avvara på grund av en händelse inom arbetet. Vi fick dock 
komma tillbaka vid ett annat tillfälle. Detta gjorde att den första intervjudelen kan ha påverkat 
resultatet negativt på grund av stressen. Vid den andra intervjudelen så kände vi ändå att detta 
kompenserades, denna intervju blev en av de fylligaste. 
 
Från början av vår planering av intervjuerna så var tanken att vi ville ta del av en större stads 
kunskap och erfarenhet av kriminella ungdomsgäng. Vi tänkte oss att en större stad kunde ha 
berikat vårt resultat på ett sätt som inte en mindre stad kan. Men vi fick inte tag på någon som 
hade tid att ta emot oss så denna tanke fick vi släppa. Vi kan fortfarande tycka att det är lite 
synd att vi inte fick ta del av den kunskapen, men vill ändå understryka att vi inte är på något 
sätt missnöjda med vårt resultat.  
 
Vi kan tänka oss att det kan finnas andra teorier som skulle kunna berika och ge vår 
undersökning andra infallsvinklar men vi känner att vi kan förlika oss med de tankar och 
teorier som de teoretiker vi har använt oss av har.  
 
Kriminella ungdomsgäng studeras oftast ur en amerikansk synvinkel, det finns även i vår 
bakgrund med lite av dessa perspektiv. Vi har försökt med hjälp av vissa författare översätta 
detta fenomen till nordiska och även svenska förhållanden.  
 
Av etiska skäl kunde vi inte intervjua ungdomarna direkt, utan vi fick ta del av de 
professionellas tankar kring hur gängvistelse påverkar ungdomen. Detta tror vi gör att man 
kommer längre ifrån ungdomarnas uppfattning och det kan till viss del påverka resultatet.  
 
Vi har ibland använt oss av böcker i vår bakgrund som inte är så nya till årtalet, men litteratur 
inom området har ibland varit svår att hitta. Men det som togs upp i denna litteratur ansåg vi 
ändå vara aktuell och berikande för vårt arbete.   

Resultatdiskussion 
 
Vår första frågeställning löd, vad tillhörighet i ett kriminellt ungdomsgäng har för påverkan 
på den enskilde och vilken funktion gänget fyller för ungdomen. Där framkom, att som 
ungdom kan man söka sig till ett gäng för att få bekräftelse på att man är någon, man vill få en 
identitet, man söker status, en trygghet. Gänget kan bli som ett substitut till en familj då denna 
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inte fungerar. Detta resultat gjorde mest att vi fick våra hypoteser bekräftade. Vi menar att 
ungdomar som inte hemifrån har fått bekräftelse från föräldrar tvingas söka detta någon 
annanstans för att få en identitet. Då människor är sociala varelser så söker man sig till 
likasinnade i en grupp. Som människa söker man naturligt status, man vill bli beundrad av 
andra i sin omgivning, man vill vara hövdingen, så vi tror att man söker status inom ett gäng 
är en naturlig mänsklig faktor. Även om vi kanske inte känner att vi har fått en bredare 
förståelse genom vårt resultat så har vi ändå fått en djupare förståelse för gängets uppbyggnad 
och dess betydelse för den enskilde. Även genom våra teoretiker kunde vi få en chans att se 
på gängbeteende på ett sundare sätt.    
 
Vår andra frågeställning löd, hur man som professionell arbetar med kriminella 
ungdomsgäng. Vårt resultat visade att livserfarenhet gör att man får en större 
personkännedom, man kan lättare läsa av andra människor. Det är viktigt att skapa en relation 
för att ungdomen ska känna sig omtyckt och att den professionella finns kvar även vid svåra 
tillfällen. Vi anser att det är viktigt att tänka på att inte ytterligare bli en vuxen som sviker, då 
vi kan tänka oss att ungdomarna ofta har blivit svikna. Andra egenskaper som en professionell 
bör ha är uthållighet, tålamod, att man är tydlig i det man säger och att håller fast vid sin 
moral. Vi tycker att det är av vikt att man som professionell har reflekterat över vad man själv 
anser och har för moral, denna process måste enligt vårt tycke vara färdig innan man börjar 
arbeta med ungdomar.  
 
Om man som professionell ska förändra en annan människa så är det viktigt att man är lyhörd 
och att man kan lägga sig på ungdomens nivå. I en arbetsgrupp där olika egenskaper och 
erfarenheter har byggts upp är det viktigt att ta tillvara på olikheterna för att kunna 
komplettera varandra. Det är viktigt att man bjuder in familjen i ungdomsarbete, eller annat 
viktigt nätverk som kan hjälpa och stötta ungdomen. Samverkan med andra verksamheter är 
ett måste enligt vissa, medan andra tyckte att det var mest besvärligt. Vi anser att samverkan 
är något positivt som man bör ta vara på om förutsättningar för detta finns. Med samverkan 
kan man få chans att reflektera över sina egna metoder och man kan lättare undvika 
missförstånd mellan verksamheter. Med hjälp av samverkan vet man att någon annan kan ta 
vid där man själv slutar, exempelvis när en lärares dagsarbete är över kan kvällsöppna 
fritidsgårdar ta över. Att samverka med föräldrar är något många tar upp som en viktig faktor, 
vi menar att detta är sant men även att man kanske inte ska stirra sig blind på bara föräldrarna 
utan det kan finnas någon annan viktig person i ungdomens närhet som är betydelsefullare för 
ungdomen än vad föräldrarna är.    
 
Detta resultat har gett oss en bredare kunskap gällande hur man kan göra ett gott arbete som 
professionell. Mycket av det som framkom under denna resultatdel har vi redan bekantat oss 
med inom utbildningen. Ska man göra ett bra förändringsarbete anser vi att man bör arbeta på 
individnivå. Om man arbetar med en hel grupp kan det bli motsatt effekt, då man som individ 
inom en grupp kan gömma sig och bli anonym, man behöver inte ta ansvar för sina handlingar 
på samma sätt. Den förstärkta, motsatta effekten ligger i att man kan vid grupparbete förstärka 
vi-mot-dom-känslan, vilket försvårar då man ska splittra ett gäng.  
 
Både resultatet och Ziehe (1986) menar att man inte får sikta för högt när det gäller mål. 
Dessa måste vara realistiska. När det gäller att motivera ungdomar så visade resultatet att man 
bör vara intresserad av ungdomens intressen och då man ska motivera ungdomen att lämna 
gänget så bör man ha något annat att erbjuda i gängets ställe. Vi menar att man måste, som 
behandlare, hjälpa ungdomarna att inte sikta för högt, genom att tillsammans med 
ungdomarna sätta realistiska mål. Vi tänker att då det inom ett gäng finns starka känslor av 
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tillhörighet och motvilja att lämna denna trygghet så är det av vikt att vi som professionella 
kan erbjuda ungdomen något som väger lika tungt, en annan trygghet. Som en av 
intervjupersonerna uttryckte det ”om de får välja så vill de välja den raka, den goda vägen”. 
Kan vi som professionella erbjuda dem detta så kommer de att välja den vägen.   
Dessutom menar vi att då ett gängs bekräftelse är falsk, så borde ungdomen någon gång känna 
av denna falskhet och att då är det viktigt att vi som professionella är uppmärksamma på detta 
och agerar med att kunna erbjuda något annat, att man visar ungdomen hur livet ser ut för 
denna idag och så här kan det bli.  
 
Eftersom arbetslösheten leder till en förlängd utbildning blir skolan en tillfällig 
förvaringsplats. Men enligt oss gäller detta endast ungdomar som har en plats och 
förutsättning att lyckas i skolan. Den andra kategorin är dem som aldrig finner sin plats i 
skolan på grund av att man inte har ett teoretiskt tänkande. Dessa ungdomar faller utanför 
förvaringsplatsen. Dagens arbetslöshet gör att dessa ungdomar inte heller kan komma in på 
arbetsmarknaden. Ungdomarna hamnar i en ekonomisk kris och känner sig inte behövda. Här 
kan vi se att steget inte är långt från en kriminell bana. Även den faktorn att man ofta får en 
brist på social kontakt som arbetslös kan bidra till att man söker sig till gäng.  
 
Precis som Ziehe (1986) menar vi att barn idag får göra val för tidigt. Vi tänker då på skolan 
där man går ut med förfrågningar om gymnasieval redan i sjunde klass. Att man som 
trettonåring ska vara redo att göra ett yrkesval känns främmande för oss. Vi tror inte man är 
redo att ta ansvar för sin framtid i den åldern. Resultatet av detta tror vi många gånger blir att 
de gör felaktiga val till följd av skoltrötthet. För de ungdomar som inte klarar skolan anser vi 
att det måste finnas tillgångar till lärlingsutbildningar med chans att få ett arbete. 
 
Som människa med stigma kan man känna att man fortfarande blir behandlad som en 
brottsling även om man avtjänat sitt straff. Vi tänker oss att för att en individ ska kunna 
komma ur ett gängs destruktiva beteende är det viktigt att vi som professionella inte ser på 
individen som en människa utan framtid, eftersom Goffman (1972) menar att individen då 
lever upp till våra fördomar.  

Pedagogiska implikationer  
 
Vår undersökning har bidragit till en djupare kunskap om kriminella ungdomsgäng. Som 
blivande behandlare är det viktigt att man tänker på att då alla individer är olika så måste 
arbetssätt och metoder varieras. Man bör som behandlare vara flexibel och lyhörd för att hitta 
rätt nivå. Det är viktigt att ibland som professionell stanna upp och reflektera över hur man 
arbetar, självreflektion gör att man blir en bättre behandlare. Att vårda relationen mellan 
behandlare och ungdom är av vikt, utan en bra relation kan man inte åstadkomma en 
förändring hos individen. Att med hjälp av relationen ge individen en trygghet och en identitet 
tror vi att man kan hjälpa till att ta bort behovet av att tillhöra ett gäng. En annan viktig aspekt 
gällande relationen är att den kan hjälpa ungdomen att få tillbaka tilliten till vuxenvärlden, 
som den destruktive unge så ofta saknar. Det känns bra att veta att det vi får lära oss under 
utbildningens gång också uppfattas som viktiga aspekter hos de professionella som redan 
befinner sig inom yrket. 

Framtida studier 
 
Vi anser att det skulle ligga ett intresse i att forska i betydelsen av fritidsgårdar, att man har 
lagt ner ett stort antal fritidsgårdar tror vi gör att man som ungdom inte har en organiserad 
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fritidssysselsättning. Vårt resultat visade att då man inte har någonstans att vistas efter skoltid 
och inte har en organiserad fritid, så kan det bidra till en kriminell gängverksamhet. Vi tycker 
att det därför hade varit av intresse att forska om vad fritidsgårdar har för betydelse för den 
unges välmående.  
 
Vårt resultat visade också att våldet bland ungdomar inte har blivit fler till antal, däremot så 
har våldet i sig har blivit grövre. Vi anser att en undersökning om hur det kan komma sig att 
man har blivit mer avtrubbad mot våldshandlingar hade varit intressant.  
 
Vid dessa undersökningar anser vi att det kan vara av fördel att intervjua ungdomarna direkt.  
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Brev om deltagande, Bilaga 1 
 
          Växjö 2006-01-31 
 
 
                         Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbrukarvård” 120 p, vid Växjö universitet. 
 
Vi sänder det här brevet för att förtydliga våra önskemål, efter det telefonsamtal som vi 
tidigare hade med andledning av den C-uppsats vi ämnar skriva, där vårt intresse rör 
ungdomar som vistas i kriminella ungdomsgäng. 
 
När det gäller detta anser vi att er kunskap och era erfarenheter skulle vara mycket intressant 
att få ta del av, för att få en insyn och en förståelse för hur man kan arbeta med ungdomar som 
vistas i kriminella gäng. 
 
För att få en del av detta vill vi, Susanna och Jeanette, gärna göra en intervju med dig. 
Intervjun beräknas ta cirka en timme. 
 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 
som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen 
–vilken också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgarant, både vad det gäller 
uppsatsernas innehåll och etiska aspekter. Vid frågor kontakta gärna Susanna eller Jeanette. 
 

Med vänliga hälsningar:  
 
 
              ------------------------------------- 

                Susanna Edvardsen 
                 tfn: xxxxxxxxxxx 
 
      
                                                                                                             ------------------------------------- 

                  Jeanette Olsen 
            tfn: xxxxxxxxxxx 

Handledare: Inger Holm 
             Tfn: xxxxxxxxxx 
                    Mail: xxxxxxxxxxxx 
 
Examinator: Gill Croona 
             Tfn: xxxxxxxxx 
 Mail: xxxxxxxxxxxx 
 
Kursansvarig: Gill Croona          
             

  I 
 



 

Missivbrev, Bilaga 2      
 
Växjö 2006-01-31 
 
Missiv till deltagare i studien angående ungdomar som vistas i kriminella gäng.   
   
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är 
de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår 
studie ska vara etiskt riktig vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem.  
 
De etiska kraven är: 
 
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 
utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre. 
 
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 
inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande 
i studien. 
 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är 
just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 
 
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien /uppsatsen kommer 
att avvändas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du 
kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är 
det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är just dem vi 
intresserar oss för. 

Med vänliga hälsningar:  
 
 
                            ------------------------------------- 
     Susanna Edvardsen 
      Tfn: xxxxxxxxxxx 
 
      
                                                                                                 ---------------------------------------- 
 Handledare: Inger Holm                    Jeanette Olsen 
             Tfn: xxxxxxxxxx      Tfn: xxxxxxxxxxx     
                      Mail: xxxxxxxxxxxxx 
                 
Examinator: Gill Croona 
             Tfn:  xxxxxxxxx 
 Mail: xxxxxxxxxxxxx 
                      
Kursansvarig: Gill Croona 
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Intervjuguide, Bilaga 3 
 
1. Kan du berätta om hur du arbetar med ungdomsgäng?  
 
2. Hur länge har du arbetat med ungdomar? 
 
3. Vad är målet med ditt arbete med ungdomsgäng?  
 
4. Hur upplever du att arbetet med ungdomsgäng är?  
 
5. Hur tror du att man kan motivera ungdomar till att vilja lämna gänget?  
 
6. Vad tror du krävs för att lyckas i arbetet med ungdomsgäng?  
 
7. Hur tror du dina erfarenheter och dina egenskaper kan bidra till ett bra arbete med 
ungdomsgäng? 
 
8. Samarbetar ni med andra myndigheter, kan du i så fall se några fördelar och nackdelar?  
 
9. Hur upplever du att ungdomen i vårt samhälle mår idag?  
 
10. Varför tror du man är med i ett gäng?  
 
11. Hur tror du att man kommer i kontakt med ett gäng?  
 
12. Varför tror du att de som medverkar i ett gäng tycker att det är okej att göra kriminella 
handlingar?  
 
13. Upplever du att ett gängs beteende har förändrats om du jämför med förr. I så fall, på 
vilket sätt och vad har påverkat förändringen?  
 
14. Hur tror du samhällets normer påverkar ett gängs beteende?  
 
15. Hur tror du samhället ser på den som är/har varit med i ett gäng och hur tror du det 
påverkar individen?   
 
16. Finns det något samarbete med ungdomarnas föräldrar, i så fall hur ser det samarbetet ut?  
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