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 Abstract 
Gäng är inget nytt fenomen. Faktum är att forskare hävdar att gäng funnits över 

större delen av världen under mycket lång tid. Ändå är inte kunskapen om gäng så 

stor som man skulle kunna tro. För att kunna komma fram till effektiva metoder 

att bekämpa kriminella ungdomsgäng krävs en ökad kunskap om vad dessa är och 

hur de fungerar. Syftet med denna studie är att beskriva och förklara varför det är 

viktigt att arbeta med kriminella ungdomsgäng. Den här studien visar att 

kriminella ungdomsgäng oftast bildas i segregerade bostadsområden till följd av 

strain och brist på sociala band. Det är dessa individer i de kriminella 

ungdomsgängen som i stor utsträckning riskerar att rekryteras till den 

organiserade brottsligheten och bli morgondagens grovt kriminella. Detta är en av 

orsakerna varför polisen bör avsätta resurser att bekämpa dessa. I enlighet med 

gängparadoxen kan gängen stärkas till följd av uppmärksamhet i media, det är 

därför viktigt att polisen tydliggöra detta för media. Gäng kan även stärkas till 

följd av uppmärksamhet från polisens sida det är därför av stor vikt att polisen 

bemöter dessa unga individer på ett respektfullt och korrekt sätt. 

Sammanfattningsvis räcker det inte med att enbart polisen agerar utan hela 

samhället måste hjälpas åt för att komma åt de kriminella ungdomsgängen, ett 

viktigt steg i detta är att minska segregationen.   
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1  Inledning 

I alla tider har det varit viktigt för människan att vara del av en gemenskap eller en 

grupp. De flesta människor ingår i sammanhang som vi anser som normala, t.ex. 

familjer, idrottsföreningar eller församlingar, medan andra dras till subkulturer och 

kriminella gäng. Vi människor har alla ett behov av att bli uppmärksammade och 

bekräftade oberoende av i vilket sammanhang eller i vilka kretsar det sker (Bynum 

& Thompson, 1992).  

Jag har intresserat mig för gäng för att det finns något romantiskt spännande över 

gängkultur. Jag känner, troligen som många andra, både nyfikenhet och rädsla inför 

gäng. I USA har myten om gängen länge odlats och gänglivet förhärligas ofta av 

bl.a. rappartister. Trots att gängen ofta glorifierar sig själva finns samtidigt en stark 

samhällsfruktan och rädsla inför gängen. Till skillnad från andra kriminella gillar 

gängmedlemmar att synas och skyltar gärna med vilket gäng de tillhör, för att vinna 

respekt och status. Hela deras existens är en protest mot samhället och ett sätt för 

individerna att tillsammans söka kickar och känna sig bekräftade. Gänglivet blir till 

en livsstil där individerna dras med i allt grövre kriminallitet, där narkotika, hot och 

våld hör till vardagen. Det mest skrämmande med ungdomsgängen är att så många 

lockas av detta liv.  

1.1 Bakgrund 

Gäng är inget nytt fenomen, forskare hävdar att gäng funnits över större delen av 

världen under en mycket lång tid (Curry & Decker, 2003). Bland annat har James 

Inciardi (1978) i boken Reflections on crime: An introduction to criminology and 

criminal justice dokumenterat att det funnits gäng i USA ända sedan 1800-talet och 

den kända gängforskaren Fredrick Thrasher (1927, 1936) fann att 100 000-tals 

”utstötta” barn i Ryssland bildade gäng redan i början av 1900-talet. Vidare har 

Malcolm Klein (2005) funnit att kriminella ungdomsgäng har ökat i omfattning till 

följd av industrialiseringen och urbaniseringen som skett i vårt samhälle.  

I Sverige blossade debatten om kriminella ungdomsgäng upp först i slutet av 1990-

talet, då läget ansågs som akut och man var rädd att gängen skulle ta över hela 



2 
 

kvarter i de segregerade storstadsförorterna. Faktorer som hög arbetslöshet och 

social problematik i kombination med undermålig integrationspolitik utgjorde en 

perfekt grogrund för kriminella ungdomsgäng i dessa områden. Polisen svarade med 

att bilda Fittjakommissionen, en särskild grupp poliser med uppgift att bekämpa 

denna brottslighet.  

De kriminella gängens etablering i samhället är dock något som fortfarande väcker 

stor uppmärksamhet i media. Fittjakommissionen existerar inte längre. Istället har 

svensk polis utvecklat Sektionen mot gängkriminalitet. Sektionen arbetar med 

utgångspunkt från Stockholm och har som mål att förhindra att ungdomar hamnar i 

grov kriminalitet (Polismyndigheten i Stockholms län, 2007). De bedriver både 

operativ verksamhet, där kriminella gäng kartläggs, men utför även riktade insatser 

mot gängkriminalitet. Sektionen mot gängkriminalitet lägger särskilt fokus på de 

yrkeskriminella som förespråkar en kriminell livsstil och således är negativa 

föredömen för ungdomar i riskzonen, som riskerar att rekryteras till kriminella gäng 

med en eskalerande kriminell karriär till följd.  

Den organiserade brottsligheten har ett stort behov av nyrekrytering, då många 

gängmedlemmar kontinuerligt lagförs och döms till långa fängelsestraff 

(Polismyndigheten i Västra Götaland, 2005). Polisens uppgift är förutom att 

förhindra brott och öka tryggheten att bryta denna kedja, så att tillströmningen och 

nyrekryteringen till den organiserade brottsligheten hindras. Den största 

rekryteringen sker bland ungdomar som lever i segregerade bostadsområden och 

som tillhör ett kriminellt ungdomsgäng (Polismyndigheten i Västra Götaland, 2004). 

Jan Karlsen som är ordförande i Polisförbundet har bland annat gått ut i media och 

sagt att svensk polis måste bli bättre på att hantera människor från olika kulturer, 

bakgrunder och människor i utanförskap (TT, 070529). Han uppger att svensk polis 

idag inte har förmågan att möta framtidens brottslighet, utan menar att polisen är i 

behov av bättre kunskap och utbildning. Han anger Norge som ett föregångsland, 

som på ett bättre sätt än Sverige lyckats koppla ihop forskning och utbildning. 

Således behöver polisen bättre kunskap för att kunna bekämpa de kriminella 

ungdomsgängen och likartad problematik. 
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Trots alla insatser visar flertalet rapporter att rekryteringen till de kriminella gängen 

fortfarande är ett problem (Polismyndigheten i Västra Götalands län, 2004, 2005; 

Landvall, 2005; Puhakka, 2005). Det verkar vara trendigt att tillhöra ett kriminellt 

gäng. Många unga ser upp till gängmedlemmar och har dem som sina förebilder då 

de bär dyra kläder och kör omkring i fina bilar. Gängen marknadsför sig själva via 

hemsidor på internet och har ofta både egna tröjor och loggor, för att synas och 

locka till sig nya medlemmar. Det är därför av stor vikt att polisen arbetar med dessa 

gäng. Tidigare forskning av bland annat Malcolm Klein (2001) har dock visat på en 

paradox, där insatser mot kriminella gäng kan få en direkt omvänd effekt, då 

gängens kriminalitet ökar ju mer uppmärksamhet gängen får. Faktum kvarstår dock 

att de ungdomar som i dag tillhör de kriminella ungdomsgängen riskerar att bli 

morgondagens grovt kriminella i Sverige om inte något görs.  

1.2 Syfte 

För att kunna komma fram till effektiva metoder att bekämpa kriminella 

ungdomsgäng krävs en ökad kunskap om vad dessa är och hur de fungerar. Syftet är 

att beskriva och förklara varför det är viktigt att arbeta med kriminella 

ungdomsgäng.  

1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som besvaras i denna rapport är: 

• Hur och varför bildas kriminella ungdomsgäng? 

• Vilka psykologiska processer sker inom gänget?  

• Varför är det så viktigt att bekämpa kriminella ungdomsgäng? 

• Hur arbetar polisen med detta? 

1.4  Avgränsningar 

När media diskuterar kriminella gäng gör de inte skillnad på vanlig 

ungdomskriminalitet och den organiserade brottsligheten t.ex. Hells Angels 

(Puhakka & Ferngren 2005). Denna studie har dock begränsats till att fokusera på de 

kriminella ungdomsgängen.  
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Inledningsvis var avsikten att studera kriminella ungdomsgäng i Umeå. Men efter 

ett samtal med en polis från den nybildade ungdomsgruppen, framkom att Umeå för 

tillfället inte har några etablerade gäng. I alla fall inte i den bemärkelsen att de 

uppfyller kriterierna för vad ett gäng är, utan det finns enbart olika lösa grupperingar 

och nätverk som ännu inte är kartlagda. Följaktligen är denna studie inte begränsad 

till något specifikt gäng eller någon speciell ort, utan kriminella ungdomsgäng 

kommer att tas upp i generella ordalag.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Detta fördjupningsarbete är en påbyggnad av ett tidigare arbete med samma namn 

som skrevs under polisutbildningens momentet 2:2, Ledarskap och grupprocesser, 

våren 2007. Det tidigare arbetet har kompletterats och vidareutvecklats med hjälp av 

ytterligare litteratur, forskningsrapporter och intervjuer. De intervjuade poliserna i 

denna rapport representerar Sveriges tre största städer och alla arbetar med 

kriminella gäng på något sätt. Från Stockholm intervjuades Fredrik Gårdare, chef 

för Sektionen mot gängkriminalitet. Skåne representerades av biträdande 

närpolischefen i Rosengård, Michael Storm och från Göteborg intervjuades en polis 

från underrättelseroteln som i denna studie kommer att kallas NN.  

Det mesta av litteraturen som använts i denna studie är författad på engelska, då 

majoriteten av forskning om gäng och kriminallitet gjorts av utländska forskare, 

främst från USA. Det material som finns att tillgå från Sverige är framförallt de 

rapporter som polismyndigheterna själva tagit fram. 
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2  Teori 

Inledningsvis kommer några definitioner av gäng att förklaras. Vidare kommer 

väsentliga psykologiska och kriminologiska teorier att presenteras. Slutligen 

beskrivs även de viktigaste teorierna i brottsprevention. Alla teorier som tas upp i 

detta avsnitt kommer senare i studiens resultat att appliceras på frågeställningarna i 

denna studie.  

2.1  Definitioner 

För att börja kunna förstå kriminella ungdomsgäng måste man först klargöra vad ett 

gäng är. Flera forskare har genom tiderna försökt definiera begreppet gäng, men det 

finns idag inte någon enad definition av vad ett gäng verkligen är (Sarnecki, 2003). 

David Curry och Scott Decker (2003) har dock försökt att sammanställa begreppet 

gäng med utgångspunkt från tidigare forskning. Deras beskrivning av ett gäng är:   

• En grupp individer 

• Har någon form av symbol 

• Använder någon form av specifik kommunikation, t.ex. språkbruk, hälsning 

• En beständighet på minst ett år  

• Ett territorium 

• Brottsligt aktiva, vilket är ett viktigt syfte med medlemskap i gäng 

Kriminella ungdomsgäng i Sverige uppfyller sällan alla dessa kriterier, då de oftast 

brister i beständigheten och inte alltid har någon form av yttre attribut som märken 

eller symboler. De kriminella ungdomsgrupperingar som finns i Sverige bör kanske 

istället benämnas för nätverk eller grupperingar (Sarnecki, 2003). Nu finns dock en 

någorlunda enad definition för just ”ungdomsgäng”. Denna definition har tagits 

fram av The Eurogang Program vilket är ett samverkansforum mellan ett flertal 

ledande forskare i ämnet från både Europa och USA 

(http://www.umsl.edu/~ccj/eurogang/eurogangprojectsummary.htm, 2007-03-20). 

Deras definition av ett ungdomsgäng är: 

•    Ett gatugäng är varje gatuorienterad ungdomsgrupp med viss varaktighet, 

vars inblandning i illegala aktiviteter är en del av deras identitet.  
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Varaktigheten refereras till den del i gruppen som består trots att flertalet individer 

tillkommer och andra lämnar gänget. Denna kärna av individer skall bestå i månader 

eller mer. Gatuorienterad betyder att gänget tillbringar en stor del av sin tid utanför 

hemmet, skolan eller arbete dvs. att de återfinns på gatan, köpcentret, parker etc. 

Med ungdom avses barn i tonåren upp till ungefär 20-årsåldern. Till illegala 

aktiviteter hör grövre lagöverträdelser och inte enbart störande uppträdande i 

allmänhet. Gruppens identitet refererar till dess självkänsla och inte alltid till den 

enskildes självuppfattning (Björk, 2007-11-29). 

I denna studie kommer den sistnämnda definitionen av gäng att användas. De 

grupperingar som inte uppfyller dessa kriterier benämnas som löst sammansatta 

nätverk. Men definitionen av gäng är inte fulländad här. Man måste även kunna 

skilja ”vanliga” kriminella ungdomsgäng från den organiserade brottsligheten som 

utgörs av bl.a. grupperingar som Hells Angels (HA), Original Gangster (OG), 

Fucked For Life (FFL) m.fl. För detta ändamål har EU tagit fram ett antal kriterier 

(Rikspolisstyrelsen, 2007). För att en grupp skall anses bedriva organiserad 

brottslighet skall de fyra första kriterierna vara uppfyllda.  

 
1. Samarbete mellan fler än två personer   

2. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden (kriteriet hänför sig till gruppens 

stabilitet och potentiella varaktighet)  

3. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar (brott för vilket är föreskrivet 

fängelse i minst två år, seriebrottslighet och andra brott som kan orsaka stor 

samhällsskada) 

4. Strävan efter vinning och/eller makt  

Utöver detta skall ytterligare minst två av följande sju kriterier vara uppfyllda: 

1. Egna tilldelade uppgifter till var och en 

2. Någon form av disciplin och kontroll 

3. Verksamhet på internationell nivå 

4. Användandet av våld eller andra metoder för hot 

5. Användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer 

6. Deltagande i penningtvätt 
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7. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga 

myndigheter eller ekonomi 

Således har denna studie utgått ifrån att det finns tre olika sorters kriminella 

grupper, dels löst sammansatta nätverk med ungdomar, kriminella ungdomsgäng 

och organiserad brottslighet. För att undvika missuppfattningar och för att 

ytterligare klargöra begreppet kriminella ungdomsgäng, förtydliga skillnaden 

mellan dessa, löst sammansatta nätverk och organiserad brottslighet följer här en 

illustration i fig. 1.  

 

Figur 1 visar den organiserade brottsligheten, de kriminella ungdomsgängen 

och de löstsammansatta nätverken.  

Det bör dock uppmärksammas att skiljelinjen mellan de kriminella ungdomsgängen 

och de löst sammansatta nätverken av kriminella ungdomar är hårfin. Svensk polis 

undviker numera att benämna dessa grupper som gäng, då detta kan bekräfta deras 

identitet och stärka dem (Puhakka, 2005; Puhakka & Ferngren, 2005; 

Rikskriminalpolisen/Kut 2005; Björk, 2006). 

Organiserad brottslighet uppfyller 
EUs kriterier för organiserad 
brottslighet. 

Kriminella ungdomsgäng uppfyller 
kriterierna för gäng men inte för 
organiserade brottsligheten.   

Löst sammansatta nätverk  
av ungdomar som begår  
brott uppfyller varken 
kriterierna för gäng eller  
för organiserad brottslighet. 
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2.2 Psykologiska teorier 

Nu när definitionen av ett gäng har klargjorts, blir nästa logiska steg att presentera 

de viktigaste psykologiska processer som sker i gäng. Gäng består av en samling 

individer och är därför en grupp. I de psykologiska teorierna kommer begreppet 

grupp att användas, då dessa teorier inte enbart går att applicera på gäng utan på 

grupperingar i allmänhet. Anledningen till att dessa psykologiska teorier förklaras, 

är för att få en förståelse för interaktionen av de psykologiska processerna i 

kriminella ungdomsgäng. Detta för att sedan kunna gå vidare med att bringa klarhet 

i hur de kriminella ungdomsgängen bäst skall bekämpas.  

2.2.1  Informella-formella grupper 

Grupper kan ha olika struktur och individerna i en grupp kan vara sammanförda av 

en rad olika anledningar. Lars Svedberg delar i sin bok Gruppsykologi (2007) in 

grupper i bl.a. formella och informella grupper. Skillnaden mellan dessa är att 

informella grupper ofta bildats spontant och är hopsatta på frivillig basis, medan en 

formell grupp ofta bildats för att uppnå ett visst mål och har ett uttalat syfte, där 

regler och riktlinjer tenderar att vara tämligen tydliga. Regler kan även förekomma i 

informella grupper, men då är de oftare överenskommelser och tysta avtal.  

2.2.2 Vi-känsla 

Grupper kan distansera sig jämte andra genom att referera till sig själva som vi och 

övriga utanför gruppen som dem. Denna distansering sker genom att dem tillskrivs 

negativa egenskaper som vi-gruppen saknar. Denna tydliga tudelning mellan vi och 

dem används sedan för att stärka sammanhållningen och gruppkänslan i vi-gruppen. 

Dem-gruppens enda funktion är egentligen att definiera vi-gruppen (Svedberg, 

2007).  

2.2.3 Group think 

En annan term som ofta förekommer när man studerar grupper är ”group think”. 

Med detta åsyftas att i vissa grupper kan enbart ett sätt att tänka accepteras. Det 

skapar ett hårt klimat i gruppen där enbart gruppens kollektiva värderingar anses 

som rätta (Svedberg, 2007).  
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2.2.4  Kameleonteffekten 

Medlemmar av en grupp blir ofta mer och mer lika varandra över tid, både vad 

gäller åsikter och beteende. Detta kallas för kameleonteffekten och man tror att det 

kan ha sin grund i att det i möten mellan människor sker en subtil omedveten 

härmning (Christianson & Granhag, 2005). 

2.2.5  Avindividualisering 

I grupper sker ofta en avindividualisering där individens egen moral tycks ge vika 

inför gruppens moral (Johansson & Hansson, 2007). Detta kan leda till att individer 

i en grupp kan agera mer extremt än vad fallet hade varit om varje individ agerat 

individuellt. Anonymiteten som individerna i gruppen känner, bidrar till att ansvaret 

pulveriseras d.v.s. att när gruppens handlingar delas på många individer så blir 

bördan lättare att bära (Christianson & Granhag, 2005).  

2.3  Kriminologiska teorier 

De psykologiska teorierna om grupper förklarar till stor del hur gäng fungerar, men 

för att förstå varför kriminella ungdomsgäng begår brott krävs ännu även en 

fördjupning i ett antal kriminologiska teorier. De förklarar varför en del individer 

gör sig skyldiga till kriminella aktiviteter till skillnad från andra, som avhåller sig 

från brott. 

2.3.1  Differentiella associationer 

Denna teori grundar sig i att individen leds in på den brottsliga banan genom 

inlärning, det vill säga genom associationer med personer med pro-kriminella 

värderingar. Inlärningen sker isolerat, där den slutna gruppens värderingar 

prefereras framför samhällets övergripande legitima värderingar. Grundaren av 

teorin, Edwin Sutherland (1947), betonar att denna inlärning främst sker mellan 

personer som står varandra nära. Inlärningen avser såväl värderingar som brottsliga 

tekniker. Enligt Sutherland blir en individ kriminell om dennes argument som talar 

för ett kriminellt beteende väger tyngre än de värderingar som talar för ett rättmätigt 

och legitimt leverne (Sutherland, 1947).  
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2.3.2 Sociala band-teorin 

Till skillnad från föregående teori förklarar sociala band-teorin varför inte alla 

individer begår brott. Denna teori har varit populär under både 1970- och 1980-talet 

(Sarnecki, 2003). En grundläggande idé av skaparen, Travis Hirischi (1969), var att 

alla människor i grunden är bekväma och strävar efter god vinst till en låg kostnad. 

Han beskrev fyra element som särskilt viktiga i denna avvägning (Sarnecki, 2003): 

1. Anknytning – till det konventionella samhället t.ex. föräldrar, skola, arbete 

2. Åtagande – mål här i livet t.ex. utbildning, arbete 

3. Delaktighet – i konventionella aktiviteter t.ex. föreningsliv, skola, arbete 

4. Övertygelse – av ett legitimt samhälle t.ex. tron på rättsväsendet, lagar och 

regler. 

Uppfylls dessa fyra kriterier kommer en individ inte att begå brott, även om tillfälle 

ges. En konkretisering och förenkling av detta är att alla individer påverkas av sina 

sociala band och om personen är socialt integrerad, stärks dessa band till det 

legitima samhället. Dessa individer kommer att kalkylera att vid brott kommer den 

negativa effekten på de sociala banden vara för stora och avstår således från brott. 

Motsatsvis om personen inte är socialt integrerad och därmed saknar dessa band, har 

personen inget, eller mycket lite att förlora på att begå brott (Hirschi, 1969).    

2.3.3 Strainteorin 

Sociologen Robert Merton bygger sin teori (1938/1957)på att det är 

samhällsstrukturens i sig som är brottsgenererande och således orsakar att vissa 

individer utvecklar avvikande beteende och begår brott. Merton tar varken hänsyn 

till biologiska eller psykologiska faktorer när han presenterade sin teori om orsaker 

till kriminalitet. Han stadgar istället att det är det etablerade samhällets strävan efter 

ekonomisk framgång och social status som är den bidragande orsaken. Samhällets 

mål bygger på medelklassvärderingar som vissa samhällsgrupper har avsevärda 

svårigheter att uppnå. Med andra ord är det motsättningar mellan mål och medel 

som leder till en frustration som benämns strain. Att en person drabbas av strain 

betyder inte att personen kommer att begå brott, men det ökar risken för kriminellt 

beteende (Sarnecki, 2003).  
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Merton delar in individer i fem olika grupper med olika strategier för att hantera 

dessa krav på framgång; konformitet, innovation, ritualism, retreatism och 

rebellionism (Sarnecki, 2003). Den förstnämnda av dessa har ingen överrisk att bli 

kriminell, då denne individ inte har någon diskrepans mellan mål och medel. Merton 

betonar att de flesta individer i vårt samhälle är konforma. Innovatören, som saknar 

medel hittar alternativa vägar för att uppnå målen. Dessa individer kan då begå 

kriminella handlingar för att uppnå den materiella status som de strävar efter. 

(Curry, Decker, 2003).  Ritualisten har medel men har inga mål och kan därför 

framstå som en byråkrat. Ritualisten har i likhet med den konforma ingen överrisk 

att begå brott. Retreatisten är en person som står utanför samhället, det vill säga att 

individen varken har medel eller det etablerade samhällets mål. De kan istället leva 

för t.ex. drogerna. Rebellionisten däremot, förkastar samhällets och dess mål. De 

avstår således både från dessa mål och från dessa medel av ideologiska skäl. De 

strävar efter en helt ny samhällsordning och kan använda kriminalitet för att försöka 

uppnå detta (Sarnecki, 2003). 

2.3.4 Gängparadoxen 

I boken Eurogang paradox (2001 s.11) presenterar Klein den mycket intressanta 

gängparadoxen. Följande citat är hämtat ur ovan nämnda bok: 

”När fotbollsspelarna lämnar planen, när schackspelarna slutar spela, när 

huliganerna skingras och går hem, återgår dessa individer till sina mer 

bestående/varaktiga identiteter till skillnad från de hängivna gängmedlemmarna 

som blir del av en master identity”.  

Klein beskriver vidare den mycket skadliga process där gäng när sig på den 

uppmärksamhet de får. Det vill säga att gänget omvänder allt som görs för, mot eller 

med dem till sin fördel för att stärka identiteten, sammanhållningen och växa sig 

starkare.  

2.3.5 Stämplingsteorin 

Stämplingsteorin bygger i likhet med många tidigare nämnda teorier på att 

kriminalitet orsakas av samhället och dess krav på individen. Här fokuserar 
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teoretikerna på de reaktioner en individ får från omgivningen till följd av ett 

avvikande beteende. Dessa reaktioner påverkar dennes uppfattning om sig själv. Det 

vill säga; om omvärlden uppfattar en individ som kriminell och behandlar denne så, 

är risken stor att individen kommer att bli kriminell. Detta till följd av att denne 

kommer få en negativ självbild, där han själv ser sig som kriminell. Det är främst 

ungdomar ur underklassen, med annan etnisk identitet och som är underprivligerade 

som löper störst risk att bli stämplade. (Sarnecki. 2003).  

2.3.6  Rutinaktivitetsteorin 

Denna teori förklarar varför brott begås i vardagen. Teorin skiljer sig från många 

andra kriminologiska teorier, då den inte lägger särskild stor signifikans hos 

förövaren, utan fokuserar istället på själva ögonblicket. Enligt skaparna Cohen och 

Felson (1979) krävs det att följande tre förutsättningar är uppfyllda för att ett brott 

skall begås:  

• Motiverad förövare 

• Lämpligt objekt 

• Avsaknad av kapabla väktare 

Ett lämpligt objekt bedöms efter följande fyra kriterier: värde, tröghet, synlighet och 

tillgänglighet. Det är förövarens subjektiva bedömning av kriterierna som avgör om 

ett objekt är lämpligt eller inte.  

För att förhindra att ett brott begås räcker det med att eliminera ett av dessa element. 

”Om en tillräckligt brottsbenägen person kommer i kontakt med ett objekt han vill 

ha/ta och kontrollen brister, så är sannolikheten stor att han begår brottet” 

(Polismyndigheten i Värmland, 2003:22). I Simpsons bok Of Crime & Criminologi 

(2000) anges att den bästa väktaren varken är en polis eller en vakt, utan en person 

som står förövaren nära och har legitima värderingar. Messner och Blau (1987) fann 

att livsstilar också är en väldigt avgörande faktor kopplat till detta sammanhang. Är 

man ofta ute sent på kvällar och nätter utsätter man sig för fler situationer som kan 

fresta till brott, än om man är hemma. 
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2.3.7  Faktorer som påverkar etableringen av kriminella ungdomsgäng 

Forskare har tagit fram fem huvudfaktorer som ökar etableringen av kriminella 

ungdomsgäng (Landvall, 2005).  

• Egen lokal 

• Uppmärksamhet i media 

• Definieras och behandlas som gäng av myndigheter 

• Utsätts för repression, får ingen eller sämre service 

• Lever isolerat från det etablerade samhället – egen subkultur 

2.4 Brottsförebyggande teorier 

De tidigare nämnda kriminologiska teorierna är exempel på teser som försöker 

förklara brottslighet på både makro, meso och mikronivå. Det är viktigt att man har 

kunskap om brottslighetens orsaker om man vill förstå brottsprevention. Det är 

nämligen svårt att arbeta för att förebygga brott om man inte vet orsaken till dess 

uppkomst. Brottsprevention är ett annat ord för brottsförebyggande insatser som har 

som mål att minska brottsligheten och öka tryggheten (Polismyndigheten i 

Värmland, 2003).  

Enligt Justitiedepartementets nationella brottsförebyggande program (Ds Ju 

1996:59) anges att det är hela samhällets ansvar att förebygga brott och därav 

minska brottsligheten. Det finns olika metoder att förebygga brott men i stort kan 

dessa strategier delas in i två huvudkategorier, nämligen social brottsprevention och 

situationell brottsprevention (Polismyndigheten i Värmland, 2003). För effektivt 

brottsförebyggande arbete krävs en kombination av dessa. Nedan följer en 

beskrivning av de båda. 

2.4.1 Social brottsprevention 

Social brottsprevention avser insatser för att minska antalet brottslingar genom att 

bl.a. påverka moralbildningen och integreringen i det konventionella samhället 

(Polismyndigheten i Värmland, 2003). Det vill säga begränsa individens benägenhet 

att begå brott. Fokus läggs främst på individens normer, värderingar, sätt att fungera 

och agera (Ds Ju 1996:59). De främsta aktörerna är föräldrar, skola, sociala och 

rättsväsendet.  
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2.4.2 Situationell brottsprevention 

Situationell brottsprevention avser insatser för att minska antalet brottstillfällen. 

Fokus läggs alltså på själva brottssituationen istället för på individen. Man försöker 

försvåra för brottslingen och göra det mer riskabelt att begå brott. Att försöka 

minska utbytet av brott och motverka möjligheter till bortförklaringar är också 

viktiga faktorer (Ds Ju 1996:59).  
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3  Resultat 

3.1 Hur och varför bildas kriminella gäng?  

För att i framtiden kunna utveckla effektiva metoder att bekämpa kriminella 

ungdomsgäng är kunskaper om hur och varför gäng bildas vitala. Innehas inte denna 

kunskap är risken stor att framgång i arbetet uteblir eller i vart fall blir väldigt 

kortvarig.  

 

Kriminella ungdomsgäng är ofta att anses som informella grupper, då de bildas 

spontant av personer som av olika anledningar kommit att sammanstråla. Jack E. 

Bynum och William E. Thompson (1992) skriver i sin bok Juvenile Delinquency att 

många kriminella ungdomsgäng har sitt ursprung i oskyldiga grupper av barn, som 

lekt tillsammans som små. Dessa har sedan när de blivit äldre och mer 

spänningssökande börjat ägna sig åt mer och mer aggressiva och hänsynslösa 

gruppbeteenden. Gänget riktar sitt, till en början experimentella, destruktiva 

beteende både mot utomstående grupper och mot samhället i sin helhet. Det är sen 

när banden mellan individerna i gruppen stärks, till följd av konflikter med 

utomstående, som gäng bildas (Thrasher, 1927). 

 

Gängen beskrivs oftast som löst sammansatta grupperingar med en hård kärna av ett 

fåtal individer som har en mer bestående relation till varandra. Till denna finns en 

större, yttre krets av personer som hela tiden skiftar (Puhakka, 2005). Detta stöds av 

Michael Storm, biträdande närpolischef i Rosengård. Han berättar att man i dessa 

löst sammansatta grupperingar kunnat identifiera ledarfigurer, som både är väldigt 

drivande och som fungerar som negativa förebilder för övriga unga.  

 

Unga är väldigt påverkbara och har ett stort behov av att känna sig sedda och 

delaktiga i ett sammanhang. Blir de inte detta i så kallade normala sammanhang, (i 

t.ex. familjen, arbetet, föreningslivet eller dylikt) kan de istället söka sig till en 

gängtillhörighet. Gänget får dem att känna sig bekräftade och fungerar även 

identitetsformande (Johansson, Hansson, 2007). Enligt NN på underrättelseroteln i 

Göteborg finns alltid behovet av identitetsskapande. De unga som inte har så kallade 
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normala identiteter kan då istället söka sig till kriminella nätverk för att få 

bekräftelse.  

 

Curry och Decker (2003) har i intervjuer med gängmedlemmar i USA funnit att de 

flesta som går med i gäng gör det för att de ser många positiva fördelar med att vara 

med i gänget. Följande citat återfinns i Curry och Deckers bok (2003 s.71) från en 

intervju med en gängmedlem från St. Louis: 

“To be in a gang you have friends. It’s kinda good to be with some friends instead of going out 

cause if you ain’t got no friends, it’s really hard to get along out there”. 

När dessutom ofta flertalet av deras kompisar redan är gängmedlemmar blir även 

detta en stark bidragande orsak. Det är följaktligen essentiellt med någon form av 

relation till personer som redan är etablerade i de kriminella gängen för att 

rekryteras (Polismyndigheten i Västra Götaland, 2004). 

Även differentiella associationsteorin stödjer ovanstående faktum, det vill säga att 

ungdomar leds in på den brottsliga banan genom associationer med personer med 

pro-kriminella värderingar. Denna inlärning sker isolerat i de kriminella 

ungdomsgängen, där gruppens värderingar prefereras framför samhällets legitima 

värderingar. Inlärningen avser såväl pro-kriminella värderingar som brottsliga 

tekniker. Teorin betonar att inlärningen i regel sker bland individer som står 

varandra nära (Sarnecki, 2003). 

Påverkan sker alltså isolerat och enligt NN ser man ofta flera syskon från samma 

familj figurera i kriminella sammanhang. Att så sker ger starkt stöd för teorin om 

differentiella associationer. Även Bynum och Thompsons (1992) studier stödjer 

detta och anger att familjen har ett stort inflytande på de ungas värderingar, eftersom 

de formas mycket tidigt. Är förhållandena sådana att de gynnar ett kriminellt 

beteende är sannolikheten stor att flera syskon blir kriminella.  

Ungdomar, främst i segregerade bostadsområden, tenderar att utveckla svaga sociala 

band till det legitima och etablerade samhället. Detta ökar risken att de skall 

rekryteras till kriminella ungdomsgäng, eftersom de har lite att förlora på att välja en 

pro-kriminell livsstil. De saknar eller brister i anknytning, åtagande, delaktighet och 
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övertygelse i enlighet med sociala bandteorin (Sarnecki, 2003). Detta till skillnad 

från individer med starka sociala band som motsatsvis avstår från brott då de finner 

att de negativa effekterna på de sociala banden är allt för påtagliga (Hirschi, 1969). 

I de segregerade bostadsområdena har unga ofta svårt att nå erkännande i samhället, 

då bristen på utbildning och arbete fjärmar dem från den status de söker (Bynum, 

Thompsson 1992). De känner sig sällan som fullvärdiga medlemmar i det svenska 

samhället (Puhakka, 2005). Då de upplever att de inte får samma 

utvecklingsmöjligheter som andra samhällsgrupper känner de strain (Sarnecki, 

2003).  

Dessa ungdomar kännetecknas av att de är villiga att tjäna pengar, men kan varken 

studera vidare eller få ett jobb bl.a. till följd av att de lämnat grundskolan med 

ofullständiga betyg (Puhakka, 2005). Gängen kan då erbjuda alternativa 

utvecklingsmöjligheter, utanför de legala ramarna och även erbjuda stöd och 

trygghet (Puhakka, 2005). I de segregerade bostadsområdena är kriminalitet en av 

de få sätten att göra karriär, att bli någon och bli bekräftad och respekterad för det 

man gör. Att begå brott verkar i alla fall vara den lättaste lösningen att komma över 

pengar och få en ökad inkomst när arbetsmarknaden har vänt en ryggen 

(Mobilisering mot narkotika, 2004). Även Fredrik Gårdare, chef för Sektionen mot 

gängkriminalitet, berättar i intervju att när ungdomarna slås ut ur skolan så ser de 

kriminalitet som ett relativt lätt sätt att komma åt den materiella status som de 

eftersträvar, t.ex. dyra kläder, lyxiga klockor och bärbara datorer. Gårdare berättar 

även att dessa unga har svårt att känna gemenskap med det legitima samhället. De 

söker detta i stället i en kriminell miljö och bland personer som har samma problem, 

missbruk och inställning till samhället som dem själv.  

Då gängen även förärar sina medlemmar status och en känsla av makt är 

sannolikheten stor att individer i segregerade bostadsområden i högre grad, än 

andra, söker sig till en gängtillhörighet (Bynum, Thompson, 1992). Enligt Landvall 

(2005) är det både sociala, etniska och ekonomiska förhållanden som påverkar 

ungdomskriminaliteten. Det är alltså ingen slump att den segregeras till områden 

med tydligt utanförskap. 
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3.2 Vilka psykologiska processer sker inom gänget?  

För att förstå kriminella ungdomsgäng måste man, förutom ovanstående kunskap 

om hur och varför de bildas, även ha insikt i vilka psykologiska processer som sker 

inom gängen. Detta bl.a. för att förstå hur gängmedlemmarna påverkar varandra och 

hur de ser på sig själva och andra utanför gänget.  

De kriminella ungdomsgängen hålls ofta samman av en stark gruppkänsla i och med 

att man fjärmar sig från andra genom att tillskriva sitt gäng ett vi-attribut till 

skillnad från dem (Svedberg, 2007). Denna tydliga tudelare mellan gänget och andra 

utanför gruppen gör att gänget blir väldigt sammansvetsat. När gänget utvecklas och 

pojkstrecken övergår till grövre brottslighet stärks gruppens samhörighet ytterligare 

och sammanhållningen ökar, samtidigt som kravet på lojalitet mot gänget växer. 

Gängmedlemmarna upplever tillsammans kickar som får dem att känna en vi-

känsla. Känslan förstärks ytterligare av det avståndstagande utomstående visar 

gentemot gänget. 

Förutom vi-känsla strävar gänget och dess medlemmar efter att uppnå konformitet 

för att behålla harmonin i gänget (Johansson, Hansson, 2007). Gängmedlemmarna 

formas och rättar sina värderingar och beteenden efter vad som är gängse i gänget 

för att inte avvika från mängden. Detta leder till att det skapas ett grupptryck då alla 

vill passa in i gänget. I kriminella ungesgäng är det så kallade group think ofta 

väldigt tydligt. De värderingar och tankar som inte passar in i gänget är direkt 

felaktiga och de som står upp för dessa kan bli utfrysta eller bestraffade av gänget. 

De avskiljs då från gänget och utesluts ur vi-gruppen och blir då en av dem, som 

gänget ser ner på och föraktar. Anledningen till det hårda klimatet som kan råda i 

gäng är att avvikande åsikter kan tänkas hota gruppens självbild och därmed gängets 

vi-känsla (Svedberg, 2007).  

Group think kan även leda till att gängen känner sig osårbara och i och med det 

börjar ta större risker (Svedberg, 2007). När ingen i gruppen säger emot eller 

kritiserar, utvecklar gänget ett överdrivet självförtroende. I kriminella gäng kan 

detta generera i att de övergår till allt grövre brottslighet. Svedberg skriver också i 

sin bok Gruppsykologi att varningssignaler och förhållanden som kan leda till 
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gruppens nackdel ofta rationaliseras och förklaras bort. Gängen riskerar därav att 

lagföras, men ser själva inte denna risk till följd av group think. 

Inte nog med att gängmedlemmarna påverkar varandra och erhåller liknande 

värderingar samt åsikter, de blir även lika varandra till sättet. Kameleonteffekten är 

särskilt tydlig i kriminella ungdomsgäng, där man ofta kan känna igen dess 

medlemmar på deras språkbruk och speciella sätt att uttrycka sig med slang och 

fraser. Vidare kan man urskilja individer som är medlemmar i gäng utifrån deras sätt 

att klä sig (Cristianson, Granhag, 2005). I USA använder gängmedlemmar ofta 

någon typ av specifik färg på kläder och attiraljer för att visa vilket gäng de tillhör. 

Hittills sker detta inte i lika stor utsträckning i Sverige. Andra symboler som kan 

känneteckna gäng är t.ex. en särskild tatuering. Kameleonteffekten leder till att 

gänget blir mer sammansvetsat, då medlemmarna mer och mer börjar likna varandra 

och känner följaktligen större tillhörighet till sitt gäng. Gänget kan stärkas till den 

grad att det går från att vara en sekundärgrupp till en primärgrupp, i och med att 

gängmedlemmarna tillskriver gänget familjära egenskaper och värden, vilket i sin 

tur leder till stor lojalitet mot gänget. 

I kriminella ungdomsgäng sker en avindividualisering av individerna inom gänget. 

Detta leder till att gäng ofta kan begå grövre brott tillsammans än vad varje enskild 

gruppmedlem skulle vara villig att utföra på egen hand. De enskilda 

gängmedlemmarna kan gömma sig bland de andra i gänget och därmed inte känna 

sig lika ansvariga för sina handlingar. Studier av lynchningarna av afroamerikaner i 

USA på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet visar att ju större mobben var 

desto mer brutalitet hade använts vid morden (Johansson, Hansson, 2007). Detta är 

en evident effekt av avindividualiseringen som sker i gäng. 

Gängen utsätts även för yttre påverkan, som i sin tur påverkar de psykologiska 

processerna inom gänget. Detta sker från både medias och polisens sida. Enligt 

Kleins gängparadox kan detta utvecklas till en mycket skadlig process; ju mer 

uppmärksamhet gängen får i t.ex. media, desto starkare växer de sig och detta kan i 

sin tur leda till eskalerad kriminalitet (Klein m.fl. 2001). Att bli föremål för medias 

intresse är både identitetskapande och statushöjande (Christianson, Granhag, 2005)  
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Både Gårdare, Storm och NN från underrättelseroteln är ense om att polisen måste 

föra en dialog med massmedia och förklara vikten av att de skriver nyanserat, så att 

de i sin nyhetsrapportering inte ger de kriminella ungdomskonstellationerna den 

uppmärksamhet som de suktar efter. Främst vid nyhetstorka tenderar media att blåsa 

upp företeelser utom rimlig proportion och rapporterar då mer än gärna om gäng 

och organiserad brottslighet. Förutom att stärka de enskilda gängen, kan detta även 

stärka andra intressenter. Gårdare understryker även att polisen måste begrunda vad 

de säger i sin kontakt med media. I rapporten Kriminella ungdomsgäng i Skåne 

2004 kan man läsa att polisen i Skåne är väldigt restriktiv i sin externa information 

och offentliggör t.ex. inte namn på kriminella ungdomsgäng (Landvall, 2005). Detta 

för att ungdomarna inte ska erhålla erkännande från sin kriminella miljö.   

I likhet med ovanstående resonemang diskuterar även Michael Björk (2006) i sin 

bok Ordningsmakten i stadens periferi problemet med hur polisen skall hantera 

gäng i sin kontakt med media. Detta då för mycket uppmärksamhet kan stärka 

gängen och till och med skapa nya. Han nämner även medias roll i gängens 

glorifiering. Det är av stor vikt att polisen inte skapar problem som de ännu inte har. 

Börjar man bekräfta ett löst sammansatt nätverk av ungdomar och ge dem 

bekräftelse och uppmärksamhet som ett gäng, så ökar deras sammanhållning och 

inom en tid kommer de att uppfylla kriterierna för ett kriminellt gäng.  

Klein nämner också, i samband med gängparadoxen, den mycket skadliga process 

där polisens insatser för att stävja gängkriminalitet istället kan få motsatt verkan och 

trigga deras asociala beteende och göra dem mer brottsbenägna. Inget göder ett 

gängsamhälle så väl som en gemensam fiende, det vill säga rivaliserande gäng, 

hårdföra attacker från polis eller andra. Ju fler fiender gänget erhåller desto mer 

svetsas de samman (Klein, 2004).  

Vidare berör även Curry och Decker (2003) ovanstående, men istället för en 

paradox benämner de problemet som ett copycat beteende. Det vill säga att om 

polisen överreagerar mot kriminella ungdomsgrupperingar, kan detta accelerera 

deras kriminalitet, som i sin tur kan leda till fullt utvecklade gäng. Det vill säga att 

det uppkommer copycatrivaliteter och konflikter. 
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Gårdare understryker att gängparadoxen är oerhört komplex, men anser till skillnad 

från Klein att polisen inte har så stor del i detta. Istället lägger han över en stor del 

av ansvaret på media. Gårdare betonar att polisen dock måste försöka behandla alla 

lika och inte bekräfta någons farlighet eller makt till följd av deras position som 

ledare i något gäng. Även Storm framhåller detta och menar att det är viktigt med ett 

professionellt uppträdande och ett respektfullt bemötande. Likaså NN vid 

underrättelseroteln i Göteborg anser att det är viktigt att polisen bemöter dessa unga 

på ett korrekt och respektfullt sätt, annars riskerar det att omedelbart slå tillbaka.  

Ovanstående resonemang överrensstämmer även till stor del med Metrons 

stämplingsteori. Där reaktioner en individ får från omgivningen kan leda till 

avvikande beteende och således påverka dennes syn på sig själv. Blir man 

behandlad som en kriminell gängmedlem är risken stor att man även utvecklas till 

en fullfjädrad medlem i ett kriminellt ungdomsgäng. I intervju med Gårdare, Storm 

och NN framkom att polisen idag inte vill använda termen kriminella ungdomsgäng 

utan föredrar istället benämningen kriminella nätverk eller konstellationer med 

ungdomar som begår brott. Detta bl.a. för att inte bekräfta deras identitet och inte 

heller ge dem den bekräftelse som de suktar efter.  

Stämplingsteorin har utvecklats mycket sen den skapades av Thannenbaum på 30-

talet. I dag lägger teorin tonvikten på att vi måste vara medvetna om vilka följder ett 

visst ingripande eller agerande kan få. Detta för att öka medvetenheten i samhället 

så att vi inte skapar problem som vi inte ännu har. Med teorin försöker forskare i 

dag ta fram metoder för hur vi ska arbeta för att stävja ungdomskriminaliteten utan 

att stämpla personer (Simpson, 2000). 

I Bynum och Thompsons bok Juvenile Delinquency (1992) skildras bl.a. 

svårigheterna att bli kvitt en erhållen stämpel som någon ådragit sig. Detta då 

stämpeln leder till att samhället förväntar sig att personen skall bete sig och agera på 

ett speciellt sätt, utifrån denna stämpel i enlighet med Mertons stämplingsteori.  

Till skillnad från stämplingsteorin och gängparadoxen har Thornberry (1979) funnit 

att polis som handskas hårt med unga inte leder till att deras kriminalitet ökar. Även 

Gibbs (1966) och Bordua (1967) säger att stämplingsteorin inte ser till de positiva 
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effekterna av att samhället reagerar på avvikande och brottslig beteende. De hävdar 

istället att många avhåller sig från framtida brott då samhället reagerat tidigt på 

deras avvikande beteende. 

3.3  Varför är det så viktigt att bekämpa kriminella ungdomsgäng? 

En viktig orsak till att bekämpa de kriminella ungdomsgängen är av humanitär art. 

Gårdare, uppger att om man kan lyckas få bukt med de kriminella ungdomsgängen 

kan man undvika en hel del personligt lidande. Kan man få in dessa ungdomar på 

rätt spår i samhället kan ett stort antal mänskliga tragedier undvikas.  

Han berättar även att många unga från segregerade områden har kriminella 

gängmedlemmar, från den organiserade brottsligheten, som förebilder och ser upp 

till dem. Detta leder till att de riskerar att rekryteras till den organiserade 

brottsligheten och bli morgondagens grovt kriminella.  

I Rikspolisstyrelsens rapport, Rekrytering till kriminella gäng i Göteborg (2005) har 

man sammanställt en bild av de individer som riskerar att rekryteras till den 

organiserade brottsligheten. Dessa individer hittas oftast i något kriminellt 

ungdomsgäng eller nätverk. Rapporten visar följande karakteristika: 

• Man 

• Ca 20 år 

• Började sin brottsliga karriär vid 12 års ålder 

• Kommer från ett segregerat bostadsområde 

• Tillhör andragenerationens invandrare 

• Saknar fullständiga betyg från grundskolan 

• Vill tjäna pengar men får inget jobb 

Storm menar att dessa unga individer ofta har en väldigt tidig brottsdebut och redan 

då visar tydliga signaler på att de är på väg in i en brottslighet som kommer att leda 

till grov kriminalitet. De har sedan en benägenhet att bli rekryterade av 

yrkeskriminella och den organiserade brottsligheten. När man väl fastnat i missbruk 

och grövre kriminalitet är det väldigt svår att bryta med denna livsstil och ta sig ur 
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detta på egen hand. I Malmö har man nyligen i en del utredningar hittat individer 

som tidigare figurerat i ungdomsbrott, men som nu övergått till mycket grova och 

avancerade rån, vilket bekräftar tesen om att dessa unga riskerar att rekryteras till 

den organiserade brottsligheten. Storm visar på att detta är ett typexempel, där man 

sett unga avancera i sin brottslighet, till följd av att de börjat umgås med och således 

länkats till yrkeskriminella Se fig. 2. 

 
Figur 2. Den organiserade brottsligheten nyrekryterar medlemmar från de 

kriminella ungdomsgängen och de löst sammansatta nätverken. I dessa båda 

kan man identifiera ledarfigurer som är mycket drivande och som har en mer 

bestående relation till varandra. Dessa fungerar även som negativa förebilder 

för anda unga.  

Även NN uppger att det är mycket tydligt att unga rekryteras till den organiserade 

brottsligheten. Av de ungdomar som de för tre till fyra år sedan flaggade för, är i 

dag många medlemmar i den organiserade brottsligheten t.ex. Hells Angels och X-

team. Gårdare bekräftar även tidigare nämnd forskning om att det är dessa unga som 

i framtiden riskerar att bli morgondagens yrkeskriminella. Gårdare understryker att 

Organiserad brottslighet 

 

 

 

 Kriminella ungdomsgäng 

Löst sammansatta nätverk av 
ungdomar som begår brott 
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en yrkeskriminell kostar samhället oerhört mycket pengar, speciellt då det oftast 

förekommer missbruk i dessa kretsar. 

Även rapporten Organiserad kriminalitet, grov narkotikabrottslighet skriven av 

Mobiliseringen mot narkotika (2004) stödjer denna tes, det vill säga att medlemmar 

i den organiserade brottsligheten är rekryterade från kriminella ungdomsgäng i 

segregerade bostadsområden. Detta bekräftas även av ett flertal forskningsrapporter 

(Polismyndigheten i Västra Götaland, 2004, 2005; Puhakka, 2005; 

Polismyndigheten i Örebro, 2006). 

3.4 Hur arbetar polisen med detta? 

Storm berättar att polisen i Rosengård nått stor framgång i arbetet mot 

konstellationer av kriminella ungdomar. De har främst satsat på lagföring och 

underrättelsestyrt arbete. De arbetar mycket individbaserat och gör inte ingripanden 

förrän de har tillräckligt med kött på benen och vet att de kommer att göra en bra 

tjänstetillrättning. Han understryker vikten av att inte slå i luften utan när man 

agerar mot någon gör man det fullt ut. Enligt Storm riskerar man då inte att 

konstellationerna stärks till följd av uppmärksamheten.  

Enbart att lagföra och identifiera unga torde inte räcka. Karlsen, ordförande i 

Svenska Polisförbundet har riktat kritik mot polisen för att de enligt honom arbetar 

alldeles för kortsiktigt. Han anser att polisen måste bli bättre på att bemöta personer 

i utanförskap och understryker främst vikten av att länka ihop forskning och 

utbildning för att lyckas med detta (TT, 070529).  

Förutom Storm, så anser även Gårdare och NN att det inte räcker med att enbart 

polisen agerar, utan hela samhället måste ta sitt ansvar för dessa ungdomar som 

hamnat på glid. Storm visar på att polisens arbete med lagföring kan få upp övriga 

instansers ögon för dessa individer som är på väg ner i grövre kriminalitet. Likaså 

NN poängterar att polisen måste identifiera och lyfta fram dessa ungdomar som 

sticker ut. I detta arbete ingår även, förutom att arbeta repressivt, att stötta ungdomar 

då de ofta behöver en stabil person att prata med.  
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Vidare har polisen även en jätteviktig uppgift att arbeta brottsförebyggande. 

Forskning har bland annat kommit fram till att många brott som begås av kriminella 

ungdomsgäng inte är planerade på förhand, utan begås då en gynnsam situation 

uppenbarar sig (Björk, 2006:30). Om polisen genom att vara ute och synliga kan 

öka upptäcktsrisken, genom situationell brottsprevention, kan de i enlighet med 

rutinaktivitetsteorin minska antal brottstillfällen. Men inte nog med detta, polisen 

bör även arbeta brottsförebyggande genom att samarbeta med Brottsförebyggande 

rådet och kommunerna. Målet är att öka integrationen och minska segregationen. 

Hela samhället, det vill säga föräldrar, förskola, skola, bostadsplanerare, sociala 

myndigheter och polisen måste ta sitt ansvar (Polismyndigheten i Örebro). Detta för 

att genom både situationell och social brottsprevention minska tillfällena till brott 

och hjälpa dessa ungdomar att knyta konventionella band till samhället. Genom att 

öka integrationen och stärka deras självkontroll kan man på sikt förhindra att de 

rekryteras till den organiserade brottsligheten.  

3.5 Kritisk granskning av resultatet 

Då denna studie enbart bygger på tre intervjuobjekt är det osäkert om den kan svara 

för hela Sverige. De intervjuade kan enbart svara för hur det är inom det område de 

själva arbetar. 

I studien presenteras ett antal forskare som motsätter sig stämplingsteorin, dock är 

deras forskning relativt åldrad (publicerad 1966, 1967 rep. 1979) i förhållande till 

Simpsons forskning (publicerad 2000) som stadgar vikten av att vara medvetna om 

de följder ett visst ingripande kan få och framhäver att man i dag försöker stävja 

ungdomskriminaliteten utan att ”stämpla” personer.  
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3.6 Resultatsammanfattning 

• Kriminella ungdomsgäng bildas ofta spontant då banden mellan individerna i 

gruppen stärks till följd av konflikter med utomstående. Gängen har ofta en hård 

kärna av ett fåtal individer och sen en större yttre krets av personer som hela 

tiden skiftar. 

• Unga som inte får uppmärksamhet i normala sammanhang har en tendens att 

söka sig till kriminella ungdomsgäng för att få bekräftelse. Både svaga sociala 

band och svårigheter att nå framgång i det legitima samhället är bidragande 

orsaker till varför ungdomar bildar kriminella gäng. Främst unga från 

segregerade bostadsområden, som upplever strain dras till gängtillhörigheter.  

• De unga leds in på den brottsliga banan genom associationer med personer med 

pro-kriminella värderingar, främst personer som står dem nära t.ex. familj och 

vänner. Dessa unga har ofta yrkeskriminella som förebilder och risken är stor att 

de sedan rekryteras till den organiserade brottsligheten och blir morgondagens 

grovt kriminella. 

• I gängen skapas en vi-känsla för att distansera sig till utomstående och för att 

behålla harmoni i gänget skapas ett group think där avvikande tankar och 

värderingar förkastas.  

• Gängparadoxen kan leda till att gängen stärks och deras kriminalitet ökar till 

följd av uppmärksamhet i media eller alltför hårdförda ingripanden från polisens 

sida. Viktigt att polisen gör media medvetna om deras makt. Polisen måste även 

se till att bemöta individer på ett respektfullt sätt och inte bekräfta någons 

farlighet eller position som ledare i något gäng.   

• Polisen har tillsammans med en rad andra instanser i vårt samhälle ett ansvar 

förhindra unga att gå med i kriminella ungdomsgäng. Både för att undvika 

personligt lidande, mänskliga tragedier och för att förhindra att dessa unga 

rekryteras till den organiserade brottsligheten. 
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4  Diskussion och slutsatser 

I denna studie har jag försökt förklara hur och varför gäng bildas samt hur de 

fungerar för att kunna klargöra varför det är så viktigt att bekämpa dem. När 

väsentliga faktorer som förklarar varför unga söker sig till gäng har klargjorts torde 

det vara lättare att förhindra att dessa kriminella gäng bildas.  

 

Att polisen måste avsätta resurser till detta anser jag är tämligen självklart av många 

olika anledningar. En av polisens huvuduppgifter är enligt Polislagen (1984:387) 2 § 

att beivra och förebygga brott. Om polisen inte beivrar denna brottslighet utan 

istället ser mellan fingrarna riskerar de att förlora allmänhetens förtroende. Det 

skulle även skicka signaler till de unga att det är acceptabelt att begå brott.  

 

Jag tror även att det är av stor vikt att polisen arbetar aktivt mot de kriminella 

ungdomsgängen, genom att bl.a. lagföra de yrkeskriminella som utgör förebilder för 

många av dessa unga. Detta för att minska nyrekryteringen till den organiserade 

brottsligheten och för att visa ungdomar att brott faktiskt inte lönar sig. Det går inte 

heller att undgå att det även är av stor samhällsekonomisk vikt att förhindra dessa 

unga att rekryteras till den organiserade brottsligheten. Detta då en yrkeskriminell 

kostar samhället oerhört mycket pengar. 

 

En annan viktig anledning till att öka ansträngningarna i arbetet med kriminella 

ungdomsgäng är att förhindra personligt lidande. Då syftar jag inte enbart på dessa 

unga som faller in i en kriminell och relativt farlig miljö, utan också de som faller 

offer för dessa unga gärningsmän. Förutom brottsoffren så drabbas även alla 

anhöriga till dessa unga, då en kriminell karriär ofta är kopplad till misär och 

missbruk.  

 

Då denna studie pekat på att unga från segregerade områden ofta lämnar skolan med 

ofullständiga betyg och därmed ofta stänger vägen för att kunna studera vidare eller 

få ett förvärvsarbete, är det av stor vikt att det finns personal i skolorna som stöttar 

och motiverar dessa unga att fullfölja skolan. Jag tror även att det är angeläget att 

unga har kontinuerlig vuxenkontakt med personer som har legitima värderingar. Det 
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krävs att unga har goda förebilder som ser och bekräftar dem, så att de inte behöver 

söka uppmärksamhet och bekräftelse i kriminella sammanhang.  

 

Om kriminella ungdomsgäng väl bildats måste polisen i enlighet med 

gängparadoxen vara noggrann med hur de agerar och hanterar dessa grupperingar. 

Att polisen frångått att kalla grupperingarna för gäng anser jag är ett steg i rätt 

riktning för att inte bekräfta gängen. Enligt gängparadoxen när sig nämligen gängen 

på den uppmärksamhet och bekräftelse de får som ett gäng. Blir de bekräftade som 

medlemmar i ett gäng kommer deras identitet som gängmedlem förstärkas. Polisen 

bör istället bemöta dessa unga individuellt och tilltala dem med namn och absolut 

inte bekräfta deras gängtillhörighet. Polisen måste uppträda på ett korrekt sätt och 

möta dessa unga med respekt, då unga generellt i vårt samhälle känner sig 

underordnade vuxna. Behandlar polisen unga som fullvärdiga medlemmar i vårt 

samhälle, med respekt och värdighet, är chansen större att de kommer att respektera 

polisen och de legitima värderingar som polisen och rättsväsendet står för. Därför 

känns det betryggande att alla tre intervjuade poliserna ser ett respektfullt 

bemötande som något viktigt och framträdande.  

 

Jag tror även att det är essentiellt att polisen utnyttjar den kunskap som 

tillgodogjorts via forskning. Att polisen satsar pengar på att utvärdera och följa upp 

arbetsmetoder och även att integrera forskning och utbildning. Detta för att, i 

enlighet med Polisförbundets ordförande Karlsen, bli bättre på att bemöta 

framtidens kriminalitet och då främst personer i utanförskap.  

 

Som stadgats i denna studie måste polisen även i sin kontakt med media vara 

medveten om gängparadoxen. Polisen måste se till att de informerar media om 

vilken oerhörd kraftfull roll de har i vårt samhälle. Rapporterar de om specifika 

gäng eller gängledare kommer dessa att vinna respekt i den kriminella världen. Det 

kommer att leda till att dessa grupperingar stärks. Jag läste för något år sedan en 

löpsedel som jag reagerade kraftigt på . Löpsedeln löd ungefär följande ”Sveriges 

farligaste man” och under texten fanns en bild på en gängledare inom den 

organiserade brottsligheten. Detta ledde troligtvis till att andras fruktan och respekt 

för denne ledare och hans gäng växte och således stärktes gänget. Ungdomar 



29 
 

påverkas även i stor grad av media och kan tycka att det är häftigt att bli kallad 

Sveriges farligaste man. Alla söker vi bekräftelse och lyckas man inte på den 

legitima banan kan unga mycket väl se upp till en person som av media bekräftas 

som Sveriges farligaste man. Kanske borde media istället ha skrivit Sveriges fegaste 

och räddaste man.    

 

Det är dock inte enbart polisens uppgift att arbeta mot de kriminella 

ungdomsgängen, utan hela samhället måste ta sitt ansvar. Ett steg i rätt riktning är 

att på allvar börja motarbeta den segregationen som finns i vårt samhälle. Polisen 

kommer oftast i kontakt med dessa unga då de redan inlett en kriminell karriär och 

det torde således finnas en rad andra instanser och personer som kommer i kontakt 

med dessa unga redan i ett tidigare stadium. Att sätta in insatser tidigt åt unga där 

man ser tendenser till asocialt eller utåtagerande beteende, torde vara viktigt för att 

minska risken att de skall hamna i kriminella ungdomsgäng.  

 

Det finns med andra ord väldigt många faktorer som påverkar de unga i vårt 

samhälle och huruvida de kommer att attraheras av en kriminell livsåskådning.  Det 

finns helt enkelt inga enkla universallösningar på problemet. Utgående från 

rapporter och forskning kan vi dock se vilka arbetsmetoder som ger flest positiva 

effekter ur ett polisiärt avseende.  

 

Som tidigare påpekats kan inte polisen ta på sig hela ansvaret, eftersom problemet 

för de unga ofta grundlagts i väldigt tidig ålder, men som arbetande polis är det dock 

oerhört viktigt att man kan se sin roll i helheten och inser att man faktiskt kan 

påverka. 
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