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Summary 

In today's society youths are faced with several problems in their lives. 

Young people choose different ways to deal with these. At times this can 

lead to young people committing undesirable actions from the society's 

point of view. By seeking to gangs and thus looking for the answers to the 

problems they faced led many young people into an anti-social lifestyle. In 

order to prevent our youth from falling into situations such as these the 

community works actively with to improve the lives and help young people. 

Even at times when young people have already started an anti-social 

behavior, society has several methods for dealing with them and get them 

back to a normal life. 

 

To help young people the best possible way possible we need to know as 

much as we can about them. The purpose of this study was to find out more 

about young people, gangs and the community working to help young 

people and prevent gangs. The easiest way to improve yourself is to learn 

from others, and therefore, there is a comparison in the paper between 

Sweden and USA.  

 

Young people in the U.S. are usually pushed into gangs because of external 

influences from other gangs or because of pressure they experience from the 

community. However, the young people in Sweden is usually not pushed 

into the gang, but rather, they are pulled to the gang of what the gangs have 

to offer. This difference in how the gangs are created causes a difference in 

how the gangs are dealt with and how the young people are handled.  

The United States spends a lot of work with the conditions in society that 

caused young people to join gangs by providing jobs and creating better 

relationships between the young people and the local police. Sweden 

focuses more on working with individuals, young people will receive the 

information and the support necessary for them not to want to join gangs or 

to make them want to leave a gang.  

 

Differences in working practices can also be seen in how the young people 

who have been caught for criminal activity is treated. The degree of 

custodial crimes involving young people involved can affect their attitude 

towards society and can be a method to deal with gang members.  

Exchange of information between states should be a desirable condition in 

which the different methods and theories that have had success in each 

country can be shared between countries to allow more effective 

management of young people. However, the methods may differ among 

countries depending on how the gangs were formed, but this is just another 

reason to share the information between countries because it can show how 

other gangs that are not as prominent in the country should be managed.  
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Sammanfattning 

I dagens samhälle står ungdomarna inför flera problem i deras liv. För att 

handskas med dessa väljer ungdomarna olika sätt. Vid vissa tillfällen kan 

detta leda till att ungdomarna begår oönskade handlingar ur samhällets 

synpunkt. Genom att söka sig till gäng och därigenom leta efter svar på de 

problem som de ställs inför leds många ungdomar in i ett asocialt leverne. 

För att förhindra våra ungdomar från att hamna i sådana situationer jobbar 

samhället aktivt med att förbättra livet för och hjälpa ungdomarna. Även vid 

de tillfällen då ungdomarna redan börjat ett asocialt beteende har samhället 

flera metoder för att handskas med ungdomarna och få dem tillbaka till ett 

normalt liv. 

 

För att kunna hjälpa ungdomarna på bästa möjliga sätt måste vi veta som 

mycket som möjligt om dem. Det som var meningen med denna uppsats var 

just att få reda på mer om ungdomarna, gängen och samhällets 

arbetsmetoder för att hjälpa ungdomarna och förhindra gängen. Det lättaste 

sättet att förbättra sig själv är att lära av andra och därför sker det en 

komparation i uppsatsen mellan Sverige och USA. 

 

Ungdomarna i USA blir oftast intryckta i gängen på grund av yttre påverkan 

från andra gäng eller på grund av påtryckningar som de upplever från 

samhället. Däremot blir ungdomarna i Sverige oftast inte intryckta i gäng 

utan snarare blir de dragna till gäng av det som gängen har att erbjuda. 

Denna skillnad i hur gängen skapas föranleder också en skillnad i hur 

gängen bekämpas och hur ungdomarna hanteras. 

 

I USA satsas det mycket på att jobba med de förhållandena i samhället som 

fick ungdomarna att gå med i gängen genom att erbjuda arbetstillfällen och 

skapa bättre relationer mellan ungdomarna och den lokala polisen. I Sverige 

satsas det däremot mer på att jobba med individen, ungdomarna ska få den 

information och det stöd som behövs för att de inte ska vilja gå med i gäng 

eller för att de ska vilja lämna ett gäng.  

 

Skillnader i arbetssätten kan också ses i hur de ungdomarna som blivit tagna 

för kriminella aktiviteter behandlas. Graden av frihetsberövande vid brott 

där ungdomar är inblandade kan påverka deras inställning till samhället och 

kan vara en metod för att hantera gängmedlemmar.  

 

Informationsutbyte mellan stater borde vara ett önskvärt förhållande där 

olika metoder och teorier som har haft framgångar i respektive land kan 

delas mellan länderna för att uppnå en effektivare hantering av ungdomarna. 

Däremot kan metoderna skilja sig mellan länderna beroende på hur gängen 

bildades, men detta är bara ännu en anledning till att dela med sig av den 

information länderna har eftersom det kan visa på hur andra gäng som inte 

är lika framträdande inom landet ska hanteras. 
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Förord 

Jag minns dagen som om den vore igår, jag var åtta år gammal och tittade på 

filmen Blood in blood out på VHS för första gången som är baserad på en 

verklig händelse. Filmen handlade om hur en ung vit kille, vars mamma var 

latin amerikansk. Han flyttar in hos sin moster och dennes barn som var 

latin amerikaner som var med i ett gäng som hette Vatos Locos där denne 

vita kille ville gå med. Han ville gå med för att känna sig hemma eftersom 

det var hans kusiner som var med i gänget. Men det var ett latino gäng och 

han fick därför svårt att vinna acceptans av de andra medlemmarna. Det hela 

kulminerar i att han åker in i fängelse medan den ena av hans kusiner blir 

skickad till militären och till slut blir polis. Dessa två halvbröder möts igen i 

slutet av filmen, men då på motsatta sidor av lagen. 

 

Denna film var det som väckte mitt intresse för gängen och gav mig en bild 

av hur det ser ut i USA. När jag sedan satt och läste en artikel i DN fick jag 

mig en ny tankeställare. I artikeln är det en polis som anonymt uttalar sig 

om ett ungdomsgäng i Malmö. Polisen avfärdar alla förklaringar som skyller 

gängen på brist av fritidsgårdar och samlingslokaler och säger istället: 

 
”Det här är inga ungdomar, de flesta är över 20 år. Det är försent att lägga 

något krut på dem. De är förlorade. De kommer antingen att dö av en 

överdos eller bli skjutna i någon gänguppgörelse.”
1
 

 

Detta fick mig att tänka på hur det var i filmen där två släktingar möts och 

tvingas av samhället att vara fientliga mot varandra. Är det sådana tankesätt 

som ska hjälpa våra ungdomar? 

 

Jag vill tacka min handledare Christian Häthén för de tips jag fått av honom 

i samband med att jag började utforska detta ämnesområde. Jag vill även 

tacka Aldin, Anel och Menaid för att har stöttat mig igenom dessa 20 

veckor. 

 

Merih Özbalci  

Jur. Stud.   

                                                 
1
 Rothenborg, Ole, Här har gängen tagit över (Elektronisk), www.dn.se 
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Förkortningar 

BRÅ  Brottsförebyggande rådet 

 

DN  Dagens Nyheter 

 

OJJDP The Office of Juvenile Justice and 

Delinquency Prevention 

 

SOU  Statens offentliga utredningar 

 

TV  Television 

 

USA  United States of America 

 

U.S. Department of Justice  United States Department of Justice 

 

VHS  Video Home System 
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1 Inledning  

1.1 Syfte 

Mitt övergripande syfte med denna uppsats är att undersöka hur ungdomar i 

Sverige, som väljer att gå med i kriminella ungdomsgäng hanteras av 

samhället från den tidpunkt då de väljer att gå med i gänget tills det att de 

hoppar av. Vad är det de får uppleva som manar dessa ungdomar att gå med 

i gängen och vad som görs och kan göras för att förhindra detta från att ske. 

På detta sätt ska jag skapa en bild av hur det idag jobbas med att förhindra 

och skydda ungdomar från gängverksamhet samtidigt som jag ser vilka 

förbättringar som kan göras. För att ge en mer diversifierad bild av detta och 

för att uppnå en bredare möjlighet att visa på variationer och olika 

hanteringsmöjligheter kommer uppsatsen bestå i en komparation mellan 

Sverige och USA. 

1.2 Frågeställningar 

För att uppnå detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur ser gängen ut i respektive land? 

 Vilka metoder används för att bekämpa gängen? 

 Vilken är den rådande policyn för behandlingen av ungdomar i riskzonen 

för att gå med i ett gäng? 

 Hur skiljer sig det förebyggande arbete mellan Sverige och USA, samt 

vilken effekt får dessa skillnader på bekämpandet av gängkriminaliteten och 

är det något i denna komparation som länderna kan utnyttja? 

1.3 Metod och teori  

Då uppsatsen fokuserar på ungdomar ska jag utgå ifrån 

Nationalencyklopedins definition av ungdomar vilket i stora drag är 

personer som befinner sig i åldern mellan 15 – 25 år
2
. Med denna ålder som 

utgångspunkt har jag sedan valt att studera gängen från USA och Sverige 

för att se om det finns gemensamma drag som kan föranleda varför dessa 

ungdomar väljer att gå med i gäng. För om vi kan hitta gemensamma 

anledningar till varför ungdomar väljer att gå med i gäng borde det också 

finnas ett sätt att upptäcka dessa och förhindra det. Men uppsatsen handlar 

inte bara om förhindrandet utan också om bekämpandet och rehabiliteringen 

av ungdomar som är med i gäng och de som lämnat gängen. Detta för att ge 

en bredare bild och möjligtvis visa på förändringar hos de som som väljer 

att gå med och de som valt att hoppa av. 

 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar, där den första är en deskriptiv del som 

visar på hur läget ser ut i USA sedan med det som utgångspunkt visar den 

                                                 
2
 Nationalencyklopedin, Ungdom 
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andra delen hur läget är i Sverige. Därefter i den tredje delen blir de två 

första delarna jämförda och analyserade och med den jämförelsen som 

utgångspunkt bildas det en bild över hur situationen ser ut och hur den 

förhoppningsvis kan förbättras. 

 

Den övergripande metoden som används i uppsatsen är en komparativ 

metod, men den första delen består i en kvantitativ sammanställning 

eftersom tillgången och informationen om källor i USA är begränsad. Den 

andra delen utgår ifrån de fakta som kommit fram i den första delen och 

använder dessa som en utgångspunkt. Det vill säga det som tas fram i den 

andra delen är detsamma som framgick i första delen men då ur ett svenskt 

perspektiv. 

1.4 Material och litteraturgenomgång  

På grund av den begränsade tillgången och informationen om källor i USA 

har den första delen en större tonvikt på den kvantitativa delen för att senare 

möjliggöra en kvalitativ bild av situationen. Därav består första delen av en 

del amerikanska artiklar och en bok som berör området samt information 

från statliga myndigheter i USA. Dessa har valts med utgångspunkt i att de 

innehåller fakta som har kunnat bekräftas av varandra och därmed fått en 

viss nivå av tillförlitlighet. Jag har även fått fram en bok som är skriven av 

G. David Curry och Scott H. Decker som är återkommande personer i de 

material jag hittat inom området. 

 

Då den andra delen utgår ifrån det som beskrevs i den första har det material 

som använts här valts med detta i tanke. I denna delen har främst BRÅ och 

SOU 2010:15 använts som källa men även andra källor har kommit till 

användning för att komplettera spannvidden på informationen och ge en mer 

diverserad bild på läget i Sverige. För att ge en mer direkt bild på det hela 

har jag även tagit kontakt med en socialrådgivare i Malmö och fått lite 

information om hur de arbetar för att komplettera det som framgår i SOU 

2010:15, frågorna jag ställde och svaren jag fick återfinns i bilaga A. 

 

Sista delen är den egentliga komparativa delen som jämför de två första 

delarna och försöker härleda slutsatser som kan förbättra sättet som det idag 

jobbas med ungdomar och deras delaktighet i kriminella gäng.  

 

Medan jag jobbade med detta arbetet hittade jag forskning kring gängen i 

USA och gängen i Sverige. Dessa var ganska omfattande, men berörde inte 

en komparation. Det fanns även ett projekt som hette The Eurogang project 

som bestod i ett samarbete mellan USA och Europa för att skapa ett 

informationsutbyte mellan länder när det gällde ungdomsgäng. Webbplatsen 

för detta projekt har i dagsläget lagts ner och är därför svårt att hitta 

tillförlitliga källor om det. Förutom detta har jag inte lyckats hitta 

tillförlitliga komparativa studier mellan ungdomsgäng i Sverige och USA. 

Därför har jag främst utgått ifrån den forskning som bedrivits av källor med 

statligt stöd för de båda länderna. För Sveriges del blev detta i form av SOU 

2010:15, BRÅ rapport och information från Stockholms socialförvaltning då 
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framförallt SOU:n återspeglar flertalet andra myndigheters synpunkter på 

området. 

 

När det gäller USA finns där ett antal olika stater och därmed flera olika 

källor och synpunkter på hur ungdomsgängen ska hanteras. Eftersom den 

information jag besatt angående källorna i USA är begränsad ansåg jag det 

berättigat att utgå ifrån U.S. Department of Justice. U.S. Department of 

Justice jobbar med alla stater i USA och har därför en bredare grund att stå 

på. Återkommande i deras texter var två författare, Curry och Decker. Den 

första av dessa, G. David Curry, är en professor emiratus som specialiserat 

sig i organiserat våld och unga brottslingar och publicerat flertalet texter i 

ämnet. Även Scott H. Decker är professor och har skrivit flera texter, 

artiklar och böcker angående gäng och våld bland unga. 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att endast beröra ungdomar i USA och Sverige som 

går med i gäng. Självfallet kommer uppsatsen att inte bara beröra processen 

runt hur ungdomarna går med i gäng, utan även vad som sker medan de är 

med i gänget. Vidare ska även vad som sker när de lämnar gänget och hur 

de behandlas efter att ha varit med i ett gäng av samhället beröras.  

 

Då gäng är ett väldigt övergripande begrepp med väldigt många olika 

definitioner har jag valt att se till de rådande definitioner som finns i 

respektive land och använda de minsta gemensamma nämnarna i varje lands 

definition. Därtill har jag lagt till som rekvisit att det måste röra sig om en 

ungdomsgäng och inte sektliknande organisationer som Ku Kux Klan eller 

en organisation som bara delvis är en brottslig organisation som Hells 

Angels, som för den delen också riktar sig mot en äldre målgrupp. 

 

Uppsatsen ska inte koncentrera sig på de rättsliga processerna som 

uppkommer kring ungdomar och deras delaktighet i brottsliga gäng utan det 

är hanteringen av dessa ungdomar som är det centrala. Detta sagt kommer 

inte de rättsliga frågorna bli utelämnade helt, men fördjupningen i dessa 

kommer att bli det. Som jag uttryckte mig i mitt syfte så är det 

brottspreventionen som är det viktiga här och för det krävs det förståelse för 

hur och varför ungdomar väljer att gå med i gäng, inte hur de straffas. 

Eftersom det finns lika många teorier om hur ungdomsgäng ska stoppas som 

det finns forskare i ämnet kan inte alla dessa tas upp utan det som kommer 

behandlas här kommer att vara metoder som har vunnit stark gehör i 

respektive land och som har viss tilltro. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen har två deskriptiva delar som är utformade på samma sätt. Först 

är det en genomgång av gängen i respektive land där det blir en mer 

övergripande genomgång om vad som avses med gäng. Därefter blir det en 

genomgång av hur gäng skapas. Inte bara hur utan också varför de skapas 
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och sedan går uppsatsen in på varför ungdomar väljer att gå med i gängen. 

Detta för att undersöka om det finns gemensamma grunder till det som 

orsakar gängbildningen i länder. 

 

Därefter kommer det ett avsnitt som berör vad varje land gör men också 

sådant de anser kan förbättra möjligheterna att förhindra gängen och den 

brottslighet dessa står för. 

 

Som sista del, i den deskriptiva delen av uppsatsen, berörs vad de olika 

länderna har för policy vid behandlingen av gängmedlemmar är. Självfallet 

vill båda länderna uppnå samma sak när det gäller brottslingar och det är att 

förhindra och rehabilitera dem. Policy delen syftar till att visa på hur detta 

uppnås när det gäller bekämpningen och rehabiliteringen av ungdomar. 

 

Avslutningsvis kommer den analytiska delen av uppsatsen där den fakta 

som framkommit jämförs och analyseras. Analysen följer den deskriptiva 

delen i att den först tar upp allmänt om gängen för att se på likheter och 

skillnader i hur och varför gäng uppstår sedan följt av hur länderna 

behandlar gängen och dess medlemmar. Detta för att kunna föra en 

diskussion och dra slutsatser om det är möjligt att förutse och bättre 

förhindra gäng och ungdomar som vill gå med i dessa. Efter detta följer en 

komparation om ländernas policyn och ur detta härleds en diskussion om 

ländernas metoder överensstämmer med vad de vill uppnå. Avslutningsvis i 

analysen framförs mina egna tankar kring arbetet med gängen. 
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2 USA 

USA är ett land som består av flera stater som alla har en viss grad av 

självständighet i deras rättssystem. Därför finns det skillnader i hur olika 

stater definierar gängen och hur de arbetar med dessa. Därför används här 

inte någon specifik definitioner, utan det blir en tillämpning av den 

definition städer med stor påverkan från gäng som Los Angeles och Chicago 

använder. Detta kompletteras med vissa riktlinjer som givits av U.S. 

Department of Justice och OJJDP.
3
  

2.1 Gängen 

Det första problemet med gängen är att definiera vad ett gäng är. Som 

tidigare nämnt finns det många olika synsätt på vad ett gäng är i USA. Det 

som de flesta instanser i USA är överens om är att ett gäng måste bestå av 

en grupp av människor. Alltså ett gäng kan inte vara endast en person.
4
 

 

Eftersom en grupp av människor kan uppkomma nästan var som helst finns 

det ytterligare krav som ställs och en av de viktigaste enligt David Curry är 

kravet på varaktighet. För att grupp av människor inte ska bara ses som en 

grupp måste det finns en viss varaktighet. Detta gör att människor som 

kommer tillsammans för att begå brott, eller någon annan tillställning för 

den delen, räknas som ett gäng. Det finns exempel på gäng i USA som har 

bestått i över 60 år medan andra uppkommit och försvunnit redan efter 

några år.
5
 

 

Ett gäng som har varaktighet är inte mer än en samling av människor som 

träffas regelbundet. Det som de flesta tänker på när de pratar om gäng är 

deras delaktighet i brott. Detta är ett krav som inte alltid är lätt att visa på 

eftersom många gängmedlemmar inte begår brott tillsammans utan gör det 

individuellt. Detta medför att det är svårt att peka ut ett gäng som ett 

kriminellt sådant, även fast många av gängen har den kriminella aktiviteten 

som ett krav för medlemskap.
6
 

 

Det sista kravet som oftast används för att beskriva ett gäng är en form av 

symbolism. Det vill säga användandet av olika tecken, uttryck eller till och 

med klädesplagg för att uttrycka en viss ståndpunkt eller tillhörighet. Detta 

är ett ganska etablerat faktum i dagens samhälle och det är väldigt många 

som inte har en gängtillhörighet som har anammat många av dessa 

symbolerna i sitt vardags liv. ”Blood” och ”Crips” är två kända 

rivaliserande gäng som har tydliga exempel på symbolism i deras 

ageranden. ”Bloods” är vänsterorienterade i det att de alltid bär sin keps så 

att den är vänd åt vänster eller att de har en bandana som hänger ut från 

                                                 
3
 Curry, G. David, Decker, Scott H.: Confronting gangs, Crime and Community, s. 2f   

4
 Howell, James C., Youth Gangs [Fact sheet], s. 1 

5
 Curry, G. David, Decker, Scott H.: Confronting gangs, Crime and Community, s. 3 

6
 Ibid, s. 5f 
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deras vänstra ficka. De ser också till att använda röda kläder och undviker 

blåa eftersom det är ”Crips” färg. På samma sätt försöker de undvika att 

använda bokstaven ”c” eftersom det är den bokstav som ”Crips” börjar med. 

Det samma gäller för ”Crips” men vice versa, alltså de är högerorienterade, 

använder blått och undviker rött samt undviker att använda bokstaven ”b”.
7
 

2.1.1 Hur skapas gängen? 

Decker säger att ett gäng är en grupp som skapas ur fruktan. Decker menar 

på att gäng oftast börjar som vanliga grannskapsgrupper, det vill säga en 

grupp ungdomar som är vänner och spenderar tid tillsammans i sitt eget 

grannskap. Det som får dessa ungdomar att bilda ett gäng som använder sig 

utav brottsliga handlingar är enligt Decker ett kontradiktoriskt förhållande 

som dessa ungdomar har mot ett utomstående gäng eller grupp. Detta är då 

inte enbart begränsat till brottsliga gäng utan kan också vara andra grupper i 

samhället som till exempel polisen. Det är när dessa utomstående grupperna 

på något sätt hotar ungdomarna som dessa väljer att slå sig samman och 

försvara sig mot deras påverkan.
8
  

 

Hotet som ungdomarna blir utsatta för är inte alltid i form av hot om våld 

utan ofta handlar det om hot som riktar sig mot deras livsstil. Detta får sig 

uttryck i många olika former och däribland när polisen försöker förhindra 

det som i USA kallas för ”loitering”. Loitering är en handling då en person 

spenderar en längre tid på en och samma plats utan att egentligen göra 

någonting, en del stater har förbjudit detta då det kan väcka oro hos 

människorna i omgivningen. Detta ses som att polisen försöker motarbete 

och förstöra för ungdomarna vilket självfallet inte uppskattas av 

ungdomarna och detta leder till att ungdomarna känner en viss motvilja mot 

polisen och deras närvaro. Det finns också tillfällen då dessa ungdomar blir 

trakasserade av andra gäng. Dessa ungdomarna skapar sig en bild där deras 

grannskap upplevs som deras område med ett starkt ägande känsla och 

därför när ett utomstående gäng eller grupp kommer in där känner de sig 

hotade av denna närvaro och väljer att försvara sig.
9
   

Detta gäller när ungdomarna bildar ett gäng för när dessa ungdomarna har 

bildat ett gäng är det den fruktan som skapade gänget också det som håller 

ihop gänget. Desto större fruktan dessa ungdomar känner desto närmare 

binds ungdomarna inom gänget. Det är när denna gängmentalitet vuxit sig 

tillräckligt stark som ungdomarna begår våldshandlingar som de annars inte 

hade gjort. Detta leder då till en ond spiral där våldshandlingar mot ett annat 

gäng skapar en situation där det andra gänget känner sig tvingad att 

vedergälla denna handling och det fortsätter till synes utan ände. Med tiden 

växer sig hotet större och gängen tar till allt mer extensiva metoder för att 

försvara sig och för att hämnas.
10

 

 

                                                 
7
 Curry, G. David, Decker, Scott H.: Confronting gangs, Crime and Community, s. 3f 

8
 Decker, Scott H.: Collective and normative features of gang violence, s. 244ff 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 
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2.1.2 Varför väljer ungdomar att gå med i gäng? 

Till skillnad mot det föregående avsnittet utgår vi här ifrån att det redan 

finns ett existerande gäng i grannskapet. Men vad är det som manar 

ungdomarna att gå med i ett gäng? Enligt Curry finns det inget ensamt svar 

på den frågan, utan snarare finns det två utgångspunkter som måste beaktas 

för att avgöra hur en person manades att gå med i ett gäng. Antingen blir 

personen i fråga dragen till gänget eller intryckt i det. De ungdomar som blir 

dragna in i gänget blir det på grund av det som gänget har att erbjuda. Det är 

ett löfte om vänskap, möjligheten till att tjäna pengar eller förmågan att 

erbjuda grannskapet något. De som däremot blir intryckta i gäng blir det på 

grund av att de är rädda för fysiskt våld ifall de inte går med i gänget eller 

för att de känner sig maktlösa att motstå gängmedlemskapets frestelser.
11

  

 

Skillnaden mellan av bli dragen till gänget och intryckt i det är en viktig 

distinktion eftersom det utgör grunden för att hantera problemet. Curry 

menar på att den första, alltså att bli dragen till de positiva effekterna med 

gänget, är det mest vanliga. Ungdomar som befinner sig tonåren har oftast 

prioriteringar som skiljer sig från barn och vuxna. Barn vill vara med sina 

föräldrar och vuxna med sin familj, men för tonåringar är vännerna en av de 

viktigaste delarna av deras liv. Detta medför att när en tonårings vänner är 

med i ett gäng är steget inte långt att själv gå med eftersom de vill umgås 

med sina vänner. Tillsammans med det faktum att tonåringar försöker 

avvisa eller i alla fall minimera vikten av förhållandet till föräldrarna.
12

 

 

Förutom vänskap finns det andra anledningar att gå med i gäng, en av dessa 

anledningar som många gängmedlemmar själva har uttryckt är möjligheten 

att tjäna pengar snabbt. Möjligheten att tjäna snabba pengar genom att sälja 

droger eller begå andra brott tilltalar många ungdomar eftersom de slipper 

arbete långa timmar och tjäna pengar långsamt. Den omedelbara 

tillfredsställelsen som ungdomar får med bland annat narkotikaförsäljning 

gör att de känner en större tilldragelse till detta än att behöva jobba flera 

timmar varje dag och med pengarna kan de snabbt tillfredsställa sina 

konsument behov i form av mat, filmer, kläder och dylikt.
13

 

 

Det som ofta kan uppmärksammas i filmer från USA är hur etniska grupper 

kommer samman i gäng, speciellt latinamerikaner. Detta är en korrekt bild 

av verkligheten. Många etniska grupper i USA väljer att gå med i gäng då 

gänget fungerar som en källa för stolthet i sin kultur och en möjlighet att 

identifiera sig själva med de andra medlemmarna. Många tonåringar 

befinner sig fast mellan sin familjs etniska bakgrund och den kultur som 

finns i USA. Detta gör att de känner sig fjärmad från både sin egen familj 

och det amerikanska samhället. Det är då gänget skapar en möjlighet till en 

ny sorts familj. Gänget blir en familj där dessa tonåringar, som inte passar in 

                                                 
11

 Curry, G. David, Decker, Scott H.: Confronting gangs, Crime and Community, s. 68 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
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någon annanstans, kan skapa sig en identitet och där de får en möjlighet att 

känna att de gör något för sig själva eller för sitt grannskap.
14

 

 

Förutom de positiva aspekterna som lockar tonåringar till gängen finns det 

också en del negativa som får ungdomarna att känna sig tvingade att gå 

med. En stor del av ungdomarna gör det för att få skydd mot andra gäng 

eller mot det våld som finns i många förorter. Det finns mycket som tyder 

på att när en person bor i ett område eller vars skola har aktiva 

gängmedlemmar drar andra gäng oftast slutsatsen att den personen också är 

med i gänget. Detta gäller framför allt unga män som ofta förutsätts vara en 

gängmedlem. Många av dessa tonåringar tröttnar på att bli anklagade för att 

vara med i ett eller annat gäng och väljer därför självmant att gå med i ett, 

men det finns även de som nästan blir tvingade att gå med. Vissa gäng som 

dominerar en förort eller ett grannskap kan i många fall skrämma de boende 

att gå med i gänget.
15

 

2.2 Preventionsmetoder 

Det finns många preventionsmetoder som kan användas mot gäng, men de 

flesta av dessa är inte enbart riktade mot gäng. Avskräckande straff är i 

slutändan en preventionsmetod för att hindra brott och dessa kan då ses som 

riktad mot gäng men den är inte enbart ämnad för att förhindra gäng. Fokus 

här ligger hos sådant som först och främst riktar sig mot gängen. Alla stater 

i USA har med tanke på deras rätt till en viss grad av självstyre också 

utarbetat egna arbetssätt för att hantera problemen kring ungdomsgäng. 

OJJDP och U.S. Department of Justice har gett sitt stöd till en metod som 

utarbetats av Spergel och Curry. Denna metod är baserad på studier som var 

gjorda på preventionsmetoder som användes i diverse städer i USA. 

Metoden var uppdelad i fem delar, ”Community Organization”, ”Social 

Intervention”, ”Opportunities Provision”, ”Suppression” och 

”Organizational Change/Development”. Den sista av dessa fem 

”Organizational Change/Development” var inte en konkret metod utan 

snarare handlade om att förändra statens syn på gängen och kommer därför 

inte tas upp här. De fyra första delarna kommer att vara grund till den 

fortsatta beskrivningen av preventionsmetoder i USA.
16

 

2.2.1 ”Community Organization” – 
Samhällsorganisation 

Samhällsorganisation kan kort förklaras som ett försök att förbättra eller 

förändra relationerna inom och mellan grupper för att hantera 

samhällsproblem. Det som var syftet med detta vara att skapa nätverk för att 

förhindra individer men även hela grupper av människor från att känna sig 

utstötta. Det fanns en del olika versioner av nätverk som skapades, men 
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15
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gemensamt för dessa var att de riktade sig in på att upptäcka 

problemområden och även i vissa fall ungdomar som var brottslighets 

benägna. I dessa områden skapades lokala organisationer som skulle vara i 

viss mån självstyrande och som då skulle arbeta med att förhindra gängen 

från att rekrytera och verka i grannskapen. Dessa organisationer skulle verka 

som en sorts medlande grupp där uppgiften var att binda de som befann sig i 

riskzonen och samhället. De skulle få befogenhet att utveckla program och 

lösningar som andra organisationer skulle följa för att skydda grannskapets 

ungdomar från gäng och gängmedlemskap. Dessa åtgärder kunde se ut på 

olika sätt allt från utbildning om gäng i skolorna till att hjälpa ungdomar 

hitta jobb.
17

 

 

Denna preventionsmedel blev framgångsrikt implementerad i vissa städer i 

USA. Men då det är svårt att mäta vilka som skulle gått med i gäng och 

vilka som faktiskt gick med i gäng kunde inte något konkret resultat 

redovisas.
18

   

2.2.2 ”Social Intervention” – Sociala insatser 

När sociala insatser implementerades i USA gjordes det ett försök att skapa 

en mer direkt effekt. Det skickades ut folk som skulle gå runt i grannskapen 

och prata med ungodmarna och grupperna som fanns ute för att avstyra dem 

från gängaktiviteter. Alla de som skickades ut var utbildade och hade 

tillgång till konsultation med en psykolog för att underlätta deras arbete. 

Syftet med detta var att de utskickade personerna ska träffa och lära känna 

ungdomarna. Dessa ungdomar som ses som gäng av grannskapet blir ofta en 

grupp som inte välkomnas och blir därmed isolerade. Denna isolation får 

ungdomarna att begå destruktiva handlingar istället. Det är i det läget som 

dessa utskickade personer skulle ingripa, genom att prata och umgås med 

ungdomarna och introducera dem till andra möjliga aktiviteter att spendera 

sin på skulle de få bort dem från gatorna och in i ett sundare liv.
19

 

 

Denna metoden fick varierande resultat. Det visade sig att det var lätt för en 

utbildad vuxen att ta sig nära och lära känna ungdomarna ute på gatorna. 

Det var en del av ungdomarna som, genom sin kontakt med den vuxna, fick 

större utbildnings aspirationer. Det som visade sig vara problematiskt var att 

de ungdomar som var närmast sin kontakt person var oftast också de som 

hade störst benägenhet till att begå brott. Det fanns inga konkreta resultat 

som visade på att denna metod varken förminskade eller förhindrade gängen 

och deras brottslighet. Där fanns till och med fall som visade på att gängen 

och deras aktiviteter ökade i takt med den uppmärksamhet som dessa 

gängen gavs.
20
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 Howell, James C., Wilson, John J., Youth Gang Programs and Strategies, s. 14ff (5ff) 
18
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2.2.3 ”Opportunities Provision” - 
Tillhandahållande av möjligheter 

Många ungdomar som lever i områdena där gängen växer är oftast fattiga 

områden. Dessa ungdomar strävar ofta efter en materiell framgång i livet 

och vill tjäna pengar för att kunna köpa saker och leva ett bekvämt liv. Det 

finns studier i USA som visar på att många ungdomar hade undvikit 

olagliga metoder för att tjäna pengar på narkotikaförsäljning, om de istället 

hade ett jobb med en anständig lön. Det finns en rapport som visar på att 

många unga hade nöjt sig med minimum lön om de bara fick tillräckligt 

många timmar att arbeta. Dessa rapporter utmynnade i denna 

preventionsmetod som syftade till att erbjuda jobb och även yrkesutbildning 

till ungdomar för att hålla ungdomarna borta från gängen. Steget från olaglig 

inkomst till laglig inkomst medförde att dessa ungdomar fick en anledning 

till att inte blanda sig in i gängaktiviteter.
21

 

 

Problemet med denna preventionsmedod var att den var väldigt dyr. Staten 

betalade för yrkesutbildning och arbetsplatser. Vissa av de ungdomarna som 

började jobba på dessa arbetsplatser släppte inte alltid sitt kriminella 

förflutna och det ledde till att de begick bedrägeribrott på sin nya 

arbetsplats.
22

 

2.2.4 ”Suppression” – Nedhållning  

Nedhållning, som jag valde att översätta det, handlar om att minska gängens 

möjligheter att röra sig fritt. Det är myndigheter som polisen och 

kriminalvården som arbetar med detta. Dessa myndigheter fick ofta ta fram 

speciella grupper som skulle hantera gängen i städerna. De fick som enskild 

uppgift att bygga nätverk, samla in information och övervaka de områden 

där gängen hade störst inflytande. De kunde även arrestera och häkta 

personer för gängaktiviteter. Detta blev en populär metod i USA och av de 

79 storstäderna använde 53 av dem sig av speciella grupper för 

bekämpandet av gäng. Däremot fanns där inga systematiska utvärderingar 

av denna metoden som kan visa på dess effektivitet.
23

 

2.3 Policyn 

Som tidigare nämnt har staterna i USA en stor frihet när det gäller arbetet 

mot gängen och deras brottslighet. Men i USA finns där en organisation 

som har fått i uppgift att erbjuda nationell ledarskap, koordination och 

resurser för att förhindra just ungdomsgäng. Det är OJJDP som stöder 

staterna i deras kamp mot ungdomsgängen. De arbetar också med att ta fram 

och hjälpa till med implementeringen av nya policyn och metoder. De 

arbetar även med efterföljderna, alltså hjälper de till med att rehabilitera de 
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22

 Curry, G. David, Decker, Scott H.: Confronting gangs, Crime and Community, s. 176f 
23

 Ibid. s.177f 



 15 

ungdomar som har blivit tagna för att ha begått gängbrott och de som 

försöker lämna det livet bakom sig.
24

 

 

OJJDP har som den ledande organisationen vid bekämpningen av 

ungdomsbrott gett vissa riktlinjer för staterna i USA att följa, därtill har de 

gett vissa modeller för hur dessa riktlinjer kan uppnås.
25

  

 

OJJDP:s modell för hantering av tonårsbrottslingar består av fem delar. Den 

första är en preventativ del som faller in under det som tagits upp i tidigare 

kapitel och de fyra efterföljande kommer att beskrivas närmare här under. 

De tre första är för hur en aktiv gängmedlem ska hanteras och den sista är 

för hur en föredetta medlem ska integreras i samhället igen.
26

 

2.3.1 Hur jobbas det med gängmedlemmar? 

Det finns tre sorters modeller som har tagits fram av OJJDP som används 

vid utarbetandet av policyn och arbetsmetoder. Dessa tre berör de tillfällen 

då en aktiv gängmedlem har gripits och ska rehabiliteras in i samhället igen. 

OJJDP har valt att kalla dessa tre modeller för, ”Immediate Sanctions” 

omedelbara sanktioner, ”Intermediate Sanctions” mellanliggande sanktioner 

och ”Residential” bosättning.
27

 

2.3.1.1 ”Immediate Sanctions” - Omedelbara 
sanktioner 

Omedelbara sanktioner är ämnade att hålla ungdomar ansvariga för deras 

handlingar. Det främsta ändamålet med omedelbara sanktioner är att 

undvika en formell rättegångsprocess. De är anpassade för ungdomar som 

begår förseelser för första gången, mindre återfallsförbrytare och vissa icke 

våldsamma brottslingar. Denna uppdelning mellan de som begår dessa brott 

och de som begår allvarligare brott görs eftersom det finns teorier som tyder 

på att en del ungdomar far illa av att gå igenom hela rättegångsprocessen. 

Denna teori baseras på det att domstolarna kan oavsiktligt skada ungdomar 

även fast de begått obetydliga gärningar och som därför kan bäst hanteras 

utanför den formella processen.
28

 

 

Som nämnt i tidigare kapitel kan påverkan från yttre organisationer få 

ungdomar att svettsas samman och skapa eller förstärka gängens 

sammanhållning. Genom att skippa den formella processen försvinner en 

del av denna påtryckning. Slutligen är en kortare process som inte går 

igenom hela den formella rättegångsprocessen en avlastning för de 

överbelastade ungdomsdomstolarna och häktena.
29
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Omedelbara sanktioner är utarbetade oftast efter en princip om återställande 

rättvisa. Återställande rättvisa utgår ifrån att brott skadar människor, 

samhällen och relationer och då brott skadar ska rättegångsprocessen syfta 

till att reparera den skadan.
30

 

 

Återställande rättvisa ser annorlunda på brott jämfört med den traditionella 

ungdomsrätten. Den traditionella ungdomsrätten fokuserar på 

gärningsmannens culpa och behov av sanktionering samt behandling. 

Återställande rättvisa har däremot en bredare närmande till det hela och 

ställer tre frågor: Vad för sorts skada uppkommer på grund av brottet? Vad 

behöver göras för att återställa det skadade? Vem är ansvarig för 

återställandet? Alltså lägger ett återställande rättvisa mycket större vikt vid 

offret och ser på gärningsmannen som mer än bara ett objekt som behöver 

bestraffas även om det är gärningsmannen som måste reparera skadan.
31

 

 

Även om återställande rättvisa inte är en arbetsmodell i sig erbjuder den 

ändå en ideal grund för att hantera förstagångsförbrytare och mindre 

återfallsförbrytare genom att hålla ungdomar ansvariga för deras handlingar 

utan att behöva tvinga dem att genomlida en formell rättegångsprocess. Den 

återställande rättvisan använder sig av diverse metoder för att uppnå sitt 

mål, bland dessa ingår bland annat medling mellan offret och 

gärningsmannen, återställande samhällstjänst, återbetalning och paneler för 

brottsoffer medvetenhet.
32

 

2.3.1.2 ”Intermediate Sanctions” - Mellanliggande 
sanktioner 

Mellanliggande sanktioner är de som går ett steg längre än omedelbara 

sanktioner och håller ungdomar ansvariga för sina handlingar på ett mycket 

mer restriktivt sätt med intensiva ingrepp, utan att gå så långt att det ses som 

ett fängelsestraff. Mellanliggande sanktioner passar de ungdomar som 

forsätter att begå brott efter att de har blivit straffade med omedelbara 

sanktioner, även de ungdomar som har begått allvarliga brott och de som är 

våldsamma förbrytare som behöver övervakning, struktur och ledning utan 

att de behöver sättas i fängelse.
33

 

 

Denna typ av sanktioner härstammade från en skepsis till att använda sig av 

långtgående restriktioner av personer som egentligen inte utgör ett större hot 

mot samhället. Genom att använda sig av straff med mindre restriktioner 

kunde både kostnader och ungdomarnas illvilja mot samhället reduceras. 

Förutom det faktum med kostnaderna blir ungdomsanstalterna mer 

belastade och samtidigt har inte en placering på anstalt istället för i hemmet 

någon större effekt på att förbättra beteendet hos ungdomarna. Många av de 

som förbättras i anstalten faller ofta tillbaka till gamla vanor då de släpps 

eftersom de skickas tillbaka till det samhället och den omgivningen som fick 
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dem att begå brott från första början. En stor del av de som begår allvarliga 

brott bland ungdomar fortsätter att begå brott efter att de släppts fria.
34

 

 

På grund av de negativa konsekvenserna av att använda anstalter för ofta har 

många jurisdiktioner valt att söka efter alternativa metoder till anstalter. 

Användning av andra metoder resulterar i att de ungdomar som inte behöver 

konstant övervakning kan behandlas i mindre kostsamma program och 

samtidigt lämna plats på anstalterna för de ungdomar som begår de 

allvarligaste brotten. Detta kräver att ungdomsrätten kontrollerar noggrant 

behovet av resurser och tilldelar den för att säkerställa allmänhetens 

säkerhet och ser till att den största delen av ungdomarna får den vård de 

behöver genom att överväga och implementera en mängd mellanliggande 

sanktioner. Bland dessa ingår familjeterapi, dag/natt rapporteringscenter och 

husarrest.
35

 

2.3.1.3 ”Residential” – Bosättning 

De ungdomar som begår allvarliga brott eller de som inte påverkas av 

mellanliggande sanktioner behandlas på en annan nivå av ungdomsrätten. 

Dessa ungdomar kan bli behandlade på en rad olika bosättningsprogram, 

bland annat placering i en institutionell eller läger liknande miljö utanför 

hemmet. De kan också anses vara lämpliga till en alternativ placering som 

till exempel gruppboende.
36

 

 

OJJDP delar upp bosättningarna i fem huvudgrupper som används vid 

placeringen av unga förbrytare. Dessa är ”detention” frihetsberövande, 

”correction” korrigering, ”camp” läger, ”community based” gemenskap och 

”residential treatment” bostadsbehandling. Dessa är inte endast 

tillhandahållna av staten utan vissa är ägda av privatpersoner och därför är 

det svårt att ge en rättvisande bedömning av dessa. Det finns ingen 

definition för vad som utgör en bosättning och därför finns där en rad olika 

namn för dessa och det finns ingen federal lag eller allmänt erkänd standard 

som stadgar vad som utgör en bosättning eller hur den ska skötas.
37

 

 

Den rådande osäkerheten kring bosättningsprogrammen har gjort det svårt 

att få en överblick över de rådande omständigheterna. Staterna i USA kan 

själva reglera hur dessa programmen ska regleras och detta skiljer sig 

väldigt mycket från stat till stat vilket kan resultera i att vissa program inte 

erkänns och då får de inget federalt stöd vilket kan resultera i att de 

ungdomar som blir placerade där blir lidande. Det finns till och med fall där 

de placerade ungdomarna blivit vanvårdade av outbildad personal och inte 

fått den näring de behöver vilket till slut resulterade i dödsfall.
38

 

 

Även om det inte finns någon klar definition för vad som utgör en 

bosättning kan vissa viktiga skillnader hjälpa till att skilja mellan dem. 
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Bosättningar kan skilja sig på flera nivåer, bland annat programmets mål, 

säkerhetsfunktioner, fysiska miljön, storleken på anläggningen, 

vistelsetiden, vård möjligheterna och den målgrupp bosättningen riktar sig 

mot. Som exempel kan nämnas att ett läger bosättning är placerad utomhus. 

Säkerhetsfunktionerna är också en viktigt distinktion då ”detention” 

frihetsberövande och ”correction” korrigering låser in ungdomarna medan 

andra tillåter ungdomarna gå ut när de vill.
39

 

 

En viktig skillnad mellan de olika bosättningarna är den teoretiska 

distinktionen och deras ändamål. Läger bosättningarna är oftast baserade på 

den tanke att ungdomarna ska lära sig nya saker och genom den processen 

förändra sitt beteende medan det finns vissa som mer liknar militärläger där 

ungdomar förändras genom fysiskt och psykiskt krävande situationer för att 

minska deras brottsliga beteenden och återfallsrisker.
40

 

2.3.2 Hur behandlas avhoppare? 

När det gäller behandlingen av avhoppare är syftet inte att se på hur andra 

gängmedlemmar behandlar avhoppare eller hur avhoppare behandlas av 

andra medborgare utan det är samhällets behandling av avhoppare som varit 

placerade utanför sitt hem som är målet med detta kapitel. OJJDP har ett 

avsnitt för hur ungdomar som valt att avsluta sina gängaktiviteter ska 

integreras in i samhället igen som de kallar ”Reentry” återinträde.
41

 

 

Återinträdes arbetet börjar redan när det beslutats om placering utanför 

hemmet. Det handlar om att skapa en sammanhängande process som följer 

med ungdomarna genom de formella och informella delarna av bosättningen 

och som följer med till den tidpunkt då ungdomarna släpps in i samhället 

igen för att motverka återfallsrisken för att hamna i antisociala beteenden.
42

 

 

Även om det optimala är att hålla borta ungdomar från ungdomsrätten med 

hjälp av preventionsmetoder kommer vissa ungdomar ändå att begå brott 

som kommer kräva att de hamnar i någon form av bosättning och dessa 

kommer en dag att återinföras in i samhället. Därför blir frågan för 

ungdomsrätten vad måste göras för att se till att dessa ungdomar inte 

återfaller till sina brottsliga beteenden när de återvänder till samhället. Som 

tidigare nämnt finns det en risk att när ungdomar kommer tillbaka till det 

samhället där de begick sina brott från början att de kommer börja begå 

brott igen. Därtill är risken för återfall högre desto yngre personen som 

begick brotten är.
43

  

 

På grund av den låga effektiviteten vid återinträde i samhället och med den 

risk för återfall som finns har ett antal alternativa metoder tänkts ut. Den 

främsta av dessa var en form där ungdomarna skulle få en övergångsperiod 
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där de gradvis skulle flyttas till mindre restriktiva bosättningar och till slut 

hem för att minska risken för återfall. Detta skulle då också hjälpa till att 

minska kostnader och överbelastningen på ungdomsanstalterna då återfallen 

minskar. I nuläget finns där ett antal återinträdes program som eftervård, 

kognitiv beteendeterapi och yrkesutbildning/arbetsträning.
44
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3 Sverige 

När gängkriminalitet används som ett begrepp i Sverige blir dess innebörd 

relativt brett. Inom begreppet gängkriminalitet får allt från grova brott som 

begås av organiserade grupper till vanlig ungdomskriminalitet.
45

 

 

På grund av att det finns en stor variation på gängen och deras brottslighets 

typer måste det accepteras att det finns en varierande skala mellan 

kriminella gäng och gäng med kriminella medlemmar, där gänget i sig inte 

kan anses som en kriminell organisation.
46

 

 

Det finns ett antal olika benämningar som används om brottsliga grupper i 

Sverige, bland annat gäng, kriminella nätverk eller sammansättningar. Detta 

görs för att det teoretiska inte ska hålla tillbaka den praktiska 

tillämpningen.
47

  

3.1 Gängen 

Gängen är som tidigare nämnt ett flytande begrepp, men för att kunna göra 

någon form att undersökning måste en definition som i alla fall uppfyller 

några minimum kriterier för ungdomsgäng fastställas. I SOU 2010:15 finns 

en kort beskrivning på vad som avses med benämningarna förorts- och 

ungdomsgäng. Denna typ av gäng beskrivs som en kriminell grupp som är 

löst sammansatt. Dessa gängen består oftast av ungdomar mellan 15 och 30 

år som bor i förorterna till storstäder.
48

 

 

Som det framkom i delen om USA fanns där fyra krav som var 

fundamentala för gängen i USA, det skulle vara en grupp som var varaktig 

där medlemmarna begick någon form av brottslig verksamhet och att det ska 

finnas någon form av symbolism för att utmärka gruppen från andra. Denna 

definition appliceras inte i Sverige då ungdomsgäng av denna typ 

förekommer väldigt sällan i Sverige.
49

 

3.1.1 Hur skapas gängen? 

Ungdomar står för en stor del av brottsligheten i Sverige men de gör det 

oftast i grupp. Under tonåren försöker många ungdomar att bryta sig fri från 

sin familj och samhället. Detta medför att de drar sig till en kamratskara 

som är likasinnade och de vill gärna bevisa sig själva inför gruppen för att 

bli respekterad av den. Detta förekommer oftast hos pojkar som skapar 

grupper eller gäng som är baserad på att genomföra vissa handlingar. Det 
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handlar om att prestera inför de andra i gruppen och visa att man vågar, 

genom att bevisa sig själv på detta viset får medlemmarna i gänget respekt 

och stöd. Det här stödet visar sig på flera sätt, det första är att medlemmarna 

ställer upp för varandra och skyddar varandra, samtidigt som gruppen som 

helhet skapar en identitet för de ungdomar som är med. Dessa gängen har 

ofta ett kriminellt inslag som en del av gänget och detta kombineras ibland 

också med användandet av droger.
50

 

 

Ungdomsgängen i Sverige är inte långlivade, det är ganska vanligt att 

tonåringar skapar och bryter relationer ganska ofta. Även fast relationerna är 

kortvariga är lojalitetsbanden väldigt starka under den tid som de är med i 

gänget. Denna starka lojalitet medför också att ungdomarna vågar begå brott 

eftersom de stöttar varandra inom gruppen. Tilltron till de utanför gruppen 

är liten och de försöker att inte beblanda sig med samhället i övrigt.
51

 

3.1.2 Varför väljer ungdomar att gå med i gäng? 

Forskningen kring varför unga går med i gäng är relativt omfattande och det 

har visats på vissa riskfaktorer som tyder på vilka ungdomar som ligger i 

riskzonen till att gå med i gäng. Dessa kan delas upp i fyra kategorier. 

Personliga riskfaktorer, riskfaktorer i vardagen, lokala riskfaktorer och 

riskfaktorer i samhället.
52

 

 

Personliga riskfaktorer är oftast baserade på personens psyke. Ungdomar 

som har en benägenhet till att vara våldsamma, aggressiva och de som anser 

att det är acceptabelt att begå brott eller helt enkelt har problem med att 

hindra andra från att begå brott. Även saker som att personen har problem 

med inlärning kan vara en identifierande riskfaktor. Ungdomars 

droganvändning ses också som en riskfaktor.
53

 

 

Riskfaktorer i vardagen härrör sig till familjen och de familjeförhållanden 

som ungdomarna lever under. Dessa kan vara familjemedlemmar som själva 

är med i gäng eller har värderingar som är för brott.  Andra mer vanliga 

förhållanden kan vara konflikter inom familjen eller ungdomar som har 

svagt intresse för skolan. Det sista, men kanske också det som allmänt 

brukar accepteras som det vanligaste är fattiga familjer med helt enkelt 

svaga materiella förhållanden.
54

 

 

Lokala riskfaktorer handlar oftast om det som händer runt omkring där 

ungdomarna bor. Om det till exempel finns tillgång till droger eller många 

kriminellt belastade ungdomar i området. De ungdomar som bor i socialt 

utsatta bostadsområden befinner sig i en riskfaktor.
55
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De riskfaktorer som finns på samhällsnivå handlar ofta om hur staten har 

valt att fördela sina resurser. Segregerade samhällen där befolkningsgrupper 

bor åtskilda skapar en känsla av utanförskap vilket utgör en riskfaktor. 

Områden där det är hög arbetslöshet bland ungdomar och där det finns 

utbredd korruption och närvaro av organiserad brottslighet utgör också 

riskfaktorer. De områden som har begränsad samhällsservice och där det 

finns tillgång till vapen brukar också medverka till det.
56

 

 

Även om segregerade samhällen är en riskfaktor är det inte alltid viktigt för 

de svenska gängen vilken etnisk bakgrund någon har. Det som är viktigast 

för de svenska gängen är var personen bor och vilket rykte denne har när de 

går med i ett gäng.
57

 

3.2 Preventionsmetoder 

Arbetet mot ungdomsgängen bedrivs på flera olika sätt. För att förhindra 

ungdomar från att gå med i gängen, är det bästa sättet att stoppa de brott 

som begås av ungdomsgäng. Preventionsmetoderna mot dessa ungdomar 

måste främst rikta sig mot de som uppvisar riskfaktorer och de som redan är 

kriminellt belastade. De som har bäst förmåga att upptäcka och åtgärda 

sådant är ungdomarnas egen familj och det är där ett förebyggande arbete 

borde starta. Självfallet är inte alltid alla familjer lika uppmärksamma eller 

kan helt enkelt inte ta del av varandras liv på grund av arbete eller andra 

förhållanden och det är där som myndigheter och andra organisationer ska 

komplettera det preventativa arbetet.
58

 

 

I SOU 2010:15 lades vissa exempel och förslag fram på vad som kan göras 

för att förhindra ungdomsgäng. Dessa kommer behandlas här nedan.
59

 

 

Det kan vara av intresse att se på hur det jobbas rent konkret med 

ungdomarna och för detta har även en intervju med en socialrådgivare i 

Malmö gjorts där det ges exempel på hur Malmö stad behandlar problemet 

med ungdomar.
60

 

3.2.1 Sociala insatsgrupper 

Ungdomarna som befinner riskerar att fall in i gängaktiviter behöver 

samhällets stöd för att förhindra detta. Men det räcker inte med enskilda 

myndigheter eller organisationer utan det krävs att de olika organisationerna 

samarbetar för att hjälpa ungdomarna. Det är den kommunala socialtjänsten 

som har huvudansvaret för ungdomarna i respektive kommun. Däremot är 

det oftast den skola som personen går i eller polisen som först får reda på att 

denne riskerar gå med i ett gäng. Detta gör att polisen och skolan har stora 
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möjligheter att förbättra och hjälpa till med arbetet att förhindra 

ungdomsgängen. Det krävs ett väl fungerande samarbete mellan dessa tre 

organisationer för att tidigt upptäcka och hjälpa ungdomarna.
61

 

 

Som tidigare nämnt är det vanligt att de ungdomar som använder narkotika 

har en risk att också hamna i gäng. Det kan ofta finnas en bakomliggande 

psykisk anledning till detta som hade kunnat upptäckas med hjälp av 

missbruksvården och psykiatrin. Förutom dessa organisationer finns där en 

hel del andra som också kan hjälpa till att förhindra ungdomsgäng. När 

många olika organisationer måste samarbeta kan det förekomma svårigheter 

med koordineringen av insatserna. För att ta hand om det problemet ansågs 

en social insatsgrupp på lokal nivå vara den perfekta lösningen. Genom att 

ha en insatsgrupp som kan ta hand om de operativa ansvaret och arbeta fram 

individuella handlingsplaner för ungdomarna, kan riskerna för 

gängrekrytering minskas.
62

 

 

Socialrådgivaren Nina Larneby i Malmö förklarade att det arbetas inom 

dessa instatsgrupper bland annat genom att socialtjänsten skickar ut folk till 

skolorna där de håller i värderingsövningar. Även mer direkta arbeten med 

ungdomarna görs genom att de hjälps hitta sysselsättning och deras fritid- 

och vardagsliv korrigeras. För de fallen då ungdomarna fortfarande bor med 

sina föräldrar kan även funktionell familjeterapi erbjudas för att ungdomens 

hemmiljö ska förbättras genom att förbättra ungdomarnas förhållanden med 

sina föräldrar.
63

 

3.2.2 Lokala poliskontor 

Polisen har en viktigt roll i bekämpandet av ungdomsgäng. Det finns 

däremot vissa problem när det gäller polisen och deras närvaro i dessa 

grannskap där gängen rör sig i. Poliserna ses ofta som en negativ grupp som 

dessa gängen inte vill veta av vilket därmed leder till konfrontationer mellan 

polisen och ungdomarna.
64

 

 

För att skapa ett förtroende hos de som bor och öka medvetenheten om 

polisen har det i bland annat Stockholm skapats lokala poliskontor som har 

en mer bestående närvaro i områden där brottsligheten och otryggheten är 

som störst. Detta har gjorts för att de boende ska kunna lära känna poliserna 

och därmed få ett ökat förtroende för dem. Med detta ökade förtroendet kan 

polisen ta del av en mer gynnsam informationsutbyte med de boende och 

därmed uppmärksamma och hjälpa de ungdomar som är i behov av hjälp.
65

 

 

De lokala poliserna ska inte enbart jobba med sina vanliga arbetsuppgifter 

utan de ska även samarbeta med skolorna. Skolorna får en polis som 
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kontaktperson som hjälper till att informera på skolorna om lagar och regler 

för att höja medvetenheten om gällande rätt samtidigt som det blir en person 

som eleverna kan vända sig till om de ser någon som begår ett brott eller 

själv blir utsatta för det. Denna utökade närvaro med den tillit den skapar 

ses som ett bra sätt för att förbättra det tidigare nämnda samarbetet med den 

sociala insatsgruppen.
66

 

3.2.3  Projekt pojke 

Projekt pojke riktar sig mot den tidigare nämnda utanförskapen som är en 

riskfaktor för att tonåringar ska gå med i gäng. Detta leder till diverse 

oroligheter som stenkastningar mot tjänstemän och skadegörelse som 

grundar sig på denna sociala utanförskap som ungdomarna känner. Detta i 

sin tur leder ungdomarna till att gå samman med andra liksinnade i gäng. 

Därför riktar sig projekt pojke speciellt mot dessa unga män innan de 

hamnar i detta sociala utanförskap. Genom att satsa på fritidsaktiviteter och 

yrkesträning ska ungdomarna stoppas från att hamna i det sociala 

utanförskapet. Denna satsning ska få ungdomarna att växa upp med 

värderingar och en attityd som är emot kriminalitet då de upplever att 

samhället bryr sig om dem. Detta kan ske i form av exempelvis aktivitetshus 

som finns i vissa kommuner.
67

 

 

Utredningen kring projekt pojke visar på att det krävs samarbete från flera 

organisationer för att det ska fungera. Därför ansågs det i utredningen att 

staten bör ge pengar till kommunerna som sedan kan sökas av diverse 

organisationer och företag för att de ska kunna hjälpa ungdomarna.
68

 

3.2.4 Lättnad i socialtjänstsekretessen 

Det förekommer en del svårigheter när det gäller samarbete mellan 

organisationer på grund av våra sekretessbestämmelser. Det är svårt för 

socialtjänsten att lämna uppgifter om en person till polisen i 

brottsförebyggande syften. Det är denna informationsutbyte som borde 

göras lättare. Eftersom det ligger i den unges intresse att hindras innan 

denna begår brott och i samhällets intresse också anses detta som en rimlig 

åtgärd.  Självfallet ska inte polisen kunna tvinga till sig information om 

ungdomar utan det är upp till socialtjänsten att avgöra om denna information 

borde lämnas till polisen eller inte.
69

 

 

Lättnaden i informationsutbyttet får självfallet inte ske till kostnad av 

förtroendet individerna känner för socialtjänsten. Detta blir ett dilemma då 

socialtjänstärenden ska endast ses av de som handlägger det och när den 

informationen skickas till en annan myndighet bryts det förtroendet per 

automatik. Då förefaller frågan om det är möjligt för socialtjänsten att göra 

                                                 
66

 SOU 2010:15 s. 101ff 
67

 Ibid. s. 103ff 
68

 Ibid. 
69

 Ibid. s. 106ff 



 25 

en sådan lättnad i informationshanteringen så att de kan lämna denna 

informationen om situationen kräver det.
70

 

 

Det som är målet med lättnaden är att göra brottsförebyggande samarbeten 

till en viktigt del av socialtjänstens uppgifter så att när det gäller att hindra 

en person under 21 år så kommer de kunna lämna ut uppgifter för att 

förhindra denna tonåringen från att begå brott. Om det är polisen själv som 

begär uppgifterna måste också socialtjänsten först avgöra om det är lämpligt 

att lämna ut uppgifterna.
71

 

3.2.5 Riskbedömningsmanual 

Detta är en indirekt preventionsmetod där själva syftet är att ta fram en 

manual som de olika myndigheterna kan använda för att kartlägga och 

registrera riskfaktorer som finns hos ungdomar. Denna manual ska vara 

utformad på det sättet att riskfaktorerna ska vara sammankopplade med 

bekämpningsmetoder, det vill säga när en tonåring befaras uppfylla vissa 

riskfaktorer ska de bekämpningsmetoder som anses passande användas för 

att förhindra denne från att begå brott eller hamna i ett gäng.
72

 

 

Denna manualen ska fungera som en mall där ungdomarna ska kunna sättas 

in i olika nivåer beroende på hur många riskfaktorer som de uppfyller och 

därmed underlätta den tidigare nämnda sociala insatsgruppens arbete.
73

 

3.2.6 Tillfälligt omhändertagande av unga 

De tillfällen då omhändertagande av unga förekommer brukar vara då den 

unga är på väg att bli offer för någon annans brottsliga handling. Det som 

däremot hade kunnat förbättra polisens möjlighet, att förhindra ungdomarna 

från att begå brott, är om de hade kunnat tillfälligt omhändertagas. Detta ska 

göras på ett sådant sätt att polisen ska med hjälp av de tidigare nämnda 

metoderna ha klart för sig vilka ungdomar som riskerar att hamna i ett gäng 

och sedan se till att de undviker de tillställningar där de etablerade gängen 

befinner sig. Detta kan också röra sig om tillfällen då den unge personen 

stöts på ute på gatan tillsammans med kända gängmedlemmar.
74

 

 

Det som bör beaktas här är att det rör sig om ett tillfälligt omhändertagande 

där polisen kort därefter ska lämna barnet till dess föräldrar och vid detta 

tillfället borde även socialtjänsten närvara om det är möjligt för att kunna 

informera föräldrarna och barnet om riskerna med den situation där 

omhändertagandet skedde.
75
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3.2.7 Polisens föräldratelefon 

Som det nämndes i tidigare kapitel är det föräldrarna som oftast har den 

bästa möjligheten att upptäcka om något inte står rätt till med sina barn. 

Problemet här ligger i att många föräldrar inte vet vart de ska vända sig om 

de anar att något är fel. Denna föräldratelefonen ska fungera som en 

informationskälla till de föräldrar som upptäcker förändringar hos sina barn 

men vet inte vad som orsakar det. Genom att ringa polisens föräldratelefon 

ska de få en möjlighet att ta del av all den kunskap som polisen besitter 

inom området och samtidigt hjälpa polisen upptäcka barn som riskerar att 

hamna i något som skulle kräva mer ingripande insatser.
76

 

 

Denna tjänst ska inte vara en anmälningstjänst utan föräldrarna ska kunna 

vända sig till den helt anonymt om de så vill det. Det ska även vara möjligt 

att få tolkhjälp för de föräldrar som behöver det för att tjänsten ska kunna 

omfatta alla grupper i samhället.
77

 

3.2.8 Skolans ansvar för elevers frånvaro 

I dagens samhälle är en stor del av våra liv beroende på vår skolgång. 

Genom att gå i skolan lär vi oss värderingar som samstämmer med 

samhället vi lever i, skolgången ger också en social miljö där olika 

människor lär sig att  jobba tillsammans. Sedan finns självfallet själva 

studierna som medverkar till att vi får en utbildning som behövs för att 

skaffa ett arbete speciellt i ett samhälle där allt högre utbildningsnivå krävs. 

Som det påpekats tidigare är arbetslöshet en riskfaktor hos unga och när 

arbetslösheten kan härledas tillbaka till studierna visar detta på hur viktigt 

elevers närvaro är.
78

 

 

Elever kan ha en rad olika problem i skolan, vilka kan vara allt från 

koncentrationssvårigheter till läs- och skrivsvårigheter. Andra problem som 

förekommer är att eleverna har dålig studiemotivation och svårigheter med 

att samarbeta samt att de är frånvarande från skolan väldigt ofta utan giltig 

anledning. För att komma underfund med dessa problem jobbas det med att 

ge den stöd som behövs till elever med särskilda behov. Det finns förslag på 

att använda sig av speciella åtgärdsprogram åt de elever som behöver 

särskilt stöd. Dessa programmen ska vara utarbetade åt varje enskild individ 

och föräldrarna till barnet ska få medverka i framtagandet av planen.
79

 

 

Skolinspektionen anser att skolorna har alldeles för stort antal elever som 

hoppar av och inte klarar av utbildningen. Skolinspektionen anser att den 

främsta anledningen till att eleverna inte klarar av utbildningen är deras 

frånvaro. Därför behövs det metoder för att se till att eleverna kommer till 

skolan och medverkar i klasserna. En lösning på detta problemet hittas i 
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bland annat Nynäshamn där de använder sig av mobila skolteam. Dessa 

mobila skolteam söker aktiv kontakt med de elever som har hög frånvaro. I 

teamet ingår specialpedagoger och socialsekreterare som tillsammans med 

barnets föräldrar och barnet själv söker efter lösningar för att kunna hjälpa 

barnet klara av sin utbildning.
80

 

3.3 Policyn 

Forskningen kring vad som får människor att lämna gäng är begränsad i 

Sverige. Det som framkommer av SOU 2010:15 är att det som får en 

brottsling att sluta begå brott är också tillämpligt på de som är med i gäng.
81

 

Det finns en punkt som är klart när det gäller arbetet med 

gängmedlemmarna, för att förhindra fortsatt medverkan i gängen måste 

varje individ själv vilja att förändras. Det som samhället kan göra för att 

hjälpa dessa ungdomar är att ge stöd och försöka motivera ungdomarna att 

förändra sitt liv. Det handlar om att peka ut de positiva effekterna och de 

möjligheter som en förändring kan leda till samtidigt som ett nytt umgänge 

skapas där gängmedlemmen träffar andra människor som inte är med i 

gäng.
82

 

 

Med tanke på den begränsade forskningen i Sverige blir det svårt att tala om 

en specifik policy som används för att hantera gängmedlemmar och 

avhoppare. För att komma underfund med detta kommer olika myndigheters 

och andra organisationers arbetssätt att redovisas.
83

 

3.3.1 Hur jobbas det med gängmedlemmar? 

När arbetet med gängmedlemmar bedrivs finns det fyra grupper av 

organisationer som har den största möjligheten att påverka och hjälpa 

gängmedlemmarna att förändra sitt liv. Dessa är statliga myndigheter, 

kommuner, näringsliv och ideella organisationer. Problemet är att dessa har 

ofta en inriktning på vuxna. Detta innebär inte att deras arbetssätt inte 

fungerar på ungdomar utan bara att det inte är anpassad för endast 

ungdomar. Men deras arbetssätt kan ändå vara till nytta för ungdomarna.
84

 

3.3.1.1 Statliga myndigheter 

Det finns ett stort antal statliga myndigheter, men de myndigheter som är av 

vikt för detta arbetet som berör hanteringen av gängmedlemmar kan 

begränsas. Detta eftersom en heltäckande bild av vad varje myndighet gör 

för att hjälpa gängmedlemmar skulle vara en väldigt omfattande redogörelse 

som i största sannolikhet skulle innehålla en hel del upprepningar. Därför 

kommer tre stora myndigheter, som har en stor del i detta ämnet, få stå för 
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redogörelsen över hur det jobbas. Dessa tre myndigheter är statens 

institutionsstyrelse, arbetsförmedlingen och kriminalvården.
85

 

3.3.1.1.1 Statens institutionsstyrelse 

Statens institutionsstyrelse ansvarar för bland annat de särskilda 

ungdomshemmen. Detta gör att de har en viktigt roll vid hanteringen av 

ungdomsgäng. Här behandlas både de ungdomar som har psykosociala 

problem och de som har blivit dömda till sluten ungdomsvård. Det är även 

möjligt för ungdomar att frivilligt att söka vård genom socialtjänstlagen. 

Den vård som statens institutionsstyrelse ger syftar till att hjälpa ungdomar 

att utvecklas på ett personligt stadie och mogna som människor för att bättre 

passa in i samhället och bli kvitt våldet, drogerna och kriminaliteten.
86

 

 

För att dessa ungdomar ska få en vård som är komplett görs det en två 

månader lång utredning angående deras personliga förhållanden. Denna 

utredning ligger sedan till grund för de åtgärder som väljs. Som nämnd 

tidigare är syftet med denna vård att förbättra ungdomars möjlighet att klara 

sig i samhället och få ett normalt liv.
87

  

3.3.1.1.2 Arbetsförmedlingen 

Arbetslöshet bland ungdom är en riskfaktor som kan leda till 

gängverksamheter som tidigare konstaterats. Det är arbetsförmedlingen som 

har störst möjlighet att hantera det problemet. De använder sig av 

arbetsmarknadspolitiska program som nystartsjobb, jobb- och 

utvecklingsgarantin och jobbgarantin för unga. Nystartsjobb gör det lättare 

att anställa de som har varit utanför arbetslivet genom att sänka 

arbetsgivaravgiften för dessa. Däremot är jobb- och utvecklingsgarantin och 

jobbgarantin för unga speciellt till för att hjälpa de ungdomar som är under 

25 år. Genom dessa program ska ungdomarna få en möjlighet att avsluta sin 

utbildning eller få ett arbete så snabbt som möjligt. Denna förberedelse kan 

göras redan när det gäller dömda som befinner sig på en anstalt. Ett arbete 

leder till att ungdomarna kommer ut i arbetslivet där de skapar sig ett social 

umgänge och samtidigt får en inkomst vilket leder till att kriminalitet med 

materiella ändamål inte har en lika stark dragningskraft.
88

 

3.3.1.1.3 Kriminalvården 

Ungdomar under 15 år kan inte dömas för brott och de som är mellan 15 och 

17 år hamnar oftast hos Statens Institutionsstyrelse. Bara i vissa fall hamnar 

ungdomar i denna åldern hos kriminalvården. För de ungdomar som är 

mellan 18 och 21 år finns det särskilda ungdomsavdelningar.
89

 

 

Kriminalvården ansvarar för att utdömda påföljder verkställs och samtidigt 

ta hand om bland annat häktesverksamheten. Kriminalvården skall också 
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verka för att de som vårdas hos dem inte återfaller i brott. Alltså är 

kriminalvårdens uppgift att omvandla de  som kommer till dem genom att 

varje individ får den hjälp denne behöver för att komma in i samhället igen. 

Varje individ får en egen handlingsplan som ska åtgärda de problem och 

förbättra dennes positiva sidor och stärka de goda delarna i individens 

sociala nätverk. Detta görs genom att hjälpa till med att stoppa 

narkotikamissbruk, ordna en bostad och ordna med eventuell arbete eller 

utbildning som skulle behövas för att komma in i samhället igen. Det ska 

även utforskas om förutsättningarna för en utslussningsåtgärd där den 

intagne kan trappa upp sin frihet och kanske endast spendera nätterna på 

kriminalvården kan vara aktuellt. Alla åtgärder ska leda till att få individerna 

att bli mer självständiga och bli av med beroendet till andra människor och 

även sådant som narkotika.
90

 

 

3.3.1.2 Kommuner 

Socialtjänsterna i varje kommun har en viktig roll för att hjälpa ungdomarna 

som är med i gäng. För att insatserna med stöd av socialtjänstlagen bygger 

på frivillighet. För ungdomar som vill lämna ett kriminellt liv finns där flera 

alternativ, bland annat kan socialnämnden utse en särskild kvalificerad 

person som har till uppgift att hjälpa till med personliga angelägenheter. 

Denna personen blir som en kontaktperson som även fungerar som stöd för 

att hjälpa ungdomarna att förändra sina liv. Dessa kontaktpersoner hjälper 

ungdomarna att hitta jobb eller bostad om de behöver det. Om ungdomarna 

inte kan tillgodose sina egna behov har de rätt till bistånd av socialnämnden 

för att kunna försörja sig. Detta stöd kan också ges för att få den vård som 

behövs för att bli av med missbruk. Detta blir en hjälpmetod som stödjer 

ungdomarna så att de själva kan kämpa för att leva ett normalt liv.
91

 

3.3.1.3 Ideella organisationer 

När det gäller ideella organisationer är KRIS ett bra exempel på hur ideella 

organisationer jobbar för att hjälpa in kriminella i samhället igen. KRIS 

består av föredetta kriminella som bedriver diverse verksamheter för att få 

andra kriminella att sluta med brott och de har även en ungdomsgrupp som 

jobbar speciellt med att få ungdomar att förstå de negativa konsekvenserna 

av ett kriminellt liv. Deras ungdomsgrupp åker till skolor och institutionerna 

som statens institutionsstyrelse driver för att föreläsa för ungdomarna. De 

erbjuder hjälp till de som frivilligt begär det och kan även tilldela en fadder 

som finns dygnet runt som stöd.
92

 

 

KRIS har även i vissa av sina föreningar bildat en förening som riktar sig 

enbart mot ungdomar mellan 13 och 25 år som heter Unga KRIS. Det finns 

inget krav på kriminalitet hos Unga KRIS utan även ungdomar som känner 

att deras liv börjar gå mot en dålig riktning kan få hjälp. Detta är inte ett 

direkt stöd utan Unga KRIS är helt upp till ungdomarna själva att organisera 

och sköta. De får en vuxen från KRIS som stöd, men förutom det är Unga 

                                                 
90

 SOU 2010:15 s. 141ff 
91

 Ibid. s. 149 
92

 Ibid. s. 151f 



 30 

KRIS en chans för ungdomarna att göra något konstruktivt med sitt liv och 

försöka hjälpa varandra till ett bättre liv.
93

 

 

KRIS har även något som heter livsstilshus där ungdomar mellan 18 - 26 år 

som har varit med i kriminella gäng kan söka till. Huset fungerar som ett 

boende där de som själva vill förändra sitt liv kan bo för att komma bort från 

deras gamla grannskap.
94

 

3.3.1.4 Näringsliv 

Förutom de traditionella företagen finns det så kallade sociala företag som 

erbjuder en möjlighet för personer som har svårighet att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Bland dessa företag är Fryshuset ett som riktar sig till 

ungdomar. De bedriver en ungdomsverksamhet som syftar till att skapa 

sociala projekt och utbilda ungdomarna.
95

  

 

Fryshuset har en verksamhet som heter Passus som är till för att stödja 

ungdomar som är under 26 år och vill lämna kriminella gäng. Syftet är att 

stötta de som vill lämna gängen och hjälpa till med återanpassningen i 

samhället. Metoderna som används för detta, består bland annat i att 

ungdomarna ges kamratstöd, social support och hjälp med 

myndighetskontakter. Coacherna på Passus är personer med bakgrund i 

organiserad brottslighet, kuratorer, psykoterapeuter och läkarkonsulter som 

har psykiatri som inriktning. Passus fungerar därför som en mötesplats där 

ungdomar kommer i kontakt med andra ungdomar och kan kämpa 

tillsammans med hjälp av personalen för att komma ut ur gängen och skapa 

sig en ny identitet.
96

  

3.3.2 Hur behandlas avhoppare? 

Det som krävs för att ungdomar ska vilja att lämna sina gäng har gåtts 

igenom i kapitlet om policy. När detta väl sker är det en hel del saker som 

krävs för att de inte ska återfalla till gängen igen. Dessa sakerna är sådant 

som byggs upp redan vid bekämpningsstadiet med sociala nätverk och med 

klara möjligheter att förbättra sitt liv med utbildning eller jobb. Men 

samtidigt krävs det också att de blir skyddade från sitt gamla gäng. 

Processen är inte lätt och kräver att den som vill bli kvitt sitt förflutna inom 

gängen är målmedveten och inte ger upp.
97

 

 

För att underlätta för ungdomar som har lämnat sina gäng krävs det att 

samhället kan samarbeta. Många ungdomar kan ha svårigheter med att 

kontakta de myndigheter och organisationer som denne behöver för att 

kunna få sitt liv på rätt köl igen. Därför behövs det en samordnare eller 
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kontakt person som kan se till att allting blir gjort. Denna möjlighet finns 

redan genom socialtjänstlagen.
98

 

 

Genom statens instutitionsstyrelse skapas det en handlingsplan för 

ungdomarna som sitter på någon av deras institutioner. Denna handlingsplan 

beskriver hur arbetet med att hjälpa ungdomarna ska fortsätta efter det att 

ungdomarna lämnat institutionen. Detta ska göras i samband med att de 

lokala insatsgrupperna informeras. Detta för att skapa en sammanhängande 

kedja av stöd till ungdomarna från det att de befinner sig på institutionen till 

när de kommer ut i samhället igen. Allt handlar om att skapa ett 

engagemang kring ungdomarna som vill lämna gängen och visa att 

samhället är där hela vägen för att stötta dem.
99

 

 

När ungdomar lämnar löst sammansatta gäng brukar det inte medföra några 

konsekvenser. Däremot kan vissa gäng hota sina medlemmar som lämnar 

gänget och detta kan utgöra ett hot för de ungdomar som vill lämna gänget 

och inte falla tillbaka i gamla vanor. Polisen har ett ansvar här att skydda de 

ungdomar som är hotade av gängen, detta beskydd ges ofta i samarbete med 

andra myndigheter som socialtjänsten.
100
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4  Analys och slutsatser 

4.1 Skillnader i gängen 

Ungdomsgängen i USA har en större renommé i omvärlden där deras 

symbolism ofta kopieras av andra ungdomar som själva inte är med i 

gängen. Detta medför att många ungdomar beter sig som att de är med i 

gäng utan att vara det. Som det framgick av Curry och Decker blir många 

ungdomar i USA misstagna för att vara med i gäng och därmed tvingas in i 

ett gäng på riktigt utav rädsla. Det som detta leder till är att symboler och 

manér sprids mellan gängen vilket kan leda till att gängen utarbetar sina 

egna symbolismer hellre än att anamma andra gäng. På grund av denna 

spridning i USA har gängen där lyckats få en form som liknar varandra. 

Denna likheten mellan gängen gör det lättare att definiera gängen. Gängen 

har sina klara kriterier om grupp, varaktighet, symbolism och kriminella 

aktiviteter. 

 

I Sverige är det inte lika lätt att sätta upp kriterier för ungdomsgängen. 

Förekomsten av gäng i Sverige är mindre. Vad detta beror på är oklart men 

problematiken kring gängdefinitioner har enligt mig en klar roll att spela i 

detta. Om vi förutsätter en förort där en viss etnicitet är överrepresenterad. 

Om ungdomarna som har vuxit upp tillsammans och har samma etniska 

bakgrund skulle gå och kasta sten på polisbilar, är dessa då ett gäng eller en 

grupp vandaler? Denna gruppen uppfyller tekniskt sett alla kriterier för ett 

gäng i USA:s definition. De är ett visst antal, har varit tillsammans sen de 

var barn, deras etniska bakgrund gör att de talar samma språk och kanske 

använder det blandat med svenskan för att skapa sina egna uttryck och 

symbolismer samt att de tillsammans kastar stenar på polisbilar. Jag tror att 

många gäng i USA kommer till på detta sättet, ungdomar som växer upp 

tillsammans och gör saker tillsammans blir ett gäng. Det är inte av vikt att 

de ska ta till sig ett namn som Crips eller Bloods. Det viktiga är att de ser 

sig själva som ett gäng, en grupp som håller ihop och stöttar varandra. Det 

enda som egentligen skiljer en sådan grupp från en vanlig kamratgrupp är 

brotten. Det som jag tror mörkar antalet gäng i Sverige är just det att det 

läggs för stor vikt vid brotten, ett ungdomsgäng begår brott men inte alltid 

tillsammans.  

 

Jag anser att skillnaderna i gängen kan också hittas i hur de bildas. Gängen i 

Sverige skapas för att utmana varandra till en början. Ungdomarna känner 

sig pressade att visa hur våghalsiga de är och begår därför brott. Brottet gör 

att de andra i gruppen respekterar den som begick brottet och på detta sättet 

trappas brotten upp för att vinna mer respekt inom gänget. Däremot i USA 

bildas gängen oftast på grund av rädsla. Det är rädslan för vad andra gäng 

ska göra mot dem, det är rädslan för att inte tjäna några pengar och det är 

rädslan för polisen som gör att dessa ungdomar i USA väljer att gå samman 

och som också håller ihop dem. Ungdomsgängen i Sverige är väldigt 

flyktiga och detta är nog den skillnad som orsakar detta. Gängen i Sverige 
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bildas oftare för att vara som en klubb där ungdomarna kan hitta på saker 

tillsammans medan i USA är det en förtvivlan som skapar gänget. En 

desperat grupp av ungdomar lämnar sannolikt större avtryck än vad de 

gängen i Sverige, som begår brott för att fördriva tiden och imponera på 

varandra, gör. Detta förklarar också antagligen skillnaden i varför 

ungdomsgängen i Sverige är kortlivade. Dessa två anledningar är enligt mig 

den vanligaste faktorn för gängbildning i respektive land, men det innebär 

inte att det inte finns fler anledningar. Det är självfallet möjligt att ungdomar 

i USA bildar gäng på grund av att de känner sig dragna till gäng och vad 

dessa kan erbjuda dem och på samma sätt är det möjligt för ungdomar i 

Sverige att bilda gäng på grund av rädsla. 

4.2 Hur förhindras gängen 

I Sverige kunde det konstateras flera tydliga riskfaktorer för varför 

ungdomar går med i gäng. Dessa riskfaktorerna var oftast på något sätt 

kopplade till den unges psyke. Detta var allt från svårigheter i skolan till en 

misstolkad bild av brott. I USA var det istället yttre influenser som fick 

ungdomarna att gå med i gäng. Detta visar sig ganska tydligt också i hur de 

båda länderna väljer att bekämpa rekryteringen till gängen. 

 

I USA koncentrerar sig myndigheter och organisationer på att skapa ett 

samarbete med varandra och jobbar med att skapa en dialog med 

ungdomarna för att kunna vinna deras förtroende. Medan i Sverige jobbas 

det mycket mer med information till ungdomarna, till föräldrar och till 

skolorna. Men även informationen som delas mellan de olika grupperna och 

hur dessa lyckas samverka får en viktig roll. Ungdomarna och skolan, 

föräldrarna och skolan samt ungdomarna och deras föräldrar, genom diverse 

metoder som funktionell familjeterapi skapas relationer i ungdomarnas 

närmiljö för att underlätta ett samarbete och samtidigt skapa bättre 

möjligheter att upptäcka och förhindra asociala beteenden.  

 

Genom att höja medvetenheten om lagen försöker myndigheterna hindra de 

svenska ungdomarna från att begå brott och bilda gäng. Med detta menar jag 

inte att de svenska myndigheterna inte försöker skapa en bättre relation med 

eleverna eller att de i USA inte informerar om vad lagen säger. Det handlar 

snarare om att länderna lägger extra vikt vid olika saker, men frågan är 

varför?  Jag menar på att vi kan dela upp de svenska gängen och de i USA 

med hjälp av Curry’s teori om hur ungdomar antingen blir dragna till 

gängen eller intryckta i gängen. 

 

De svenska ungdomarna blir dragna till gängen av det de ser på TV och ser 

de glorifierade bilderna av gängen och finner ett sådant gäng tilldragande. 

Ungdomarna i USA blir däremot intryckta i gängen. De ungdomar som går 

med i gängen för att de blev intryckta, ser nog oftast gängen som ett 

nödvändigt ont. De går med i gänget för de litar inte på att polisen eller 

någon annan myndighet ska lyckas beskydda dem. Därför har de i USA valt 

att jobba på tilliten mellan ungdomarna och myndigheterna. 
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Ungdomarna i Sverige som går med i gäng har ofta uppfyllt några av de 

riskfaktorer som togs upp i kapitel 3.1.2. Som jag tidigare nämnde har en 

stor del av dessa riskfaktorer en koppling till psyket. Eftersom ungdomarna 

blir dragna till ett gäng borde det vara av betydelse och därför också 

användas för att förhindra att de går med i gängen. De svenska 

myndigheterna använder sig av information för att bekämpa ungdomarna 

som på grund av dessa psykiska orsaker väljer att gå med i gäng. Detta är en 

ganska stor skillnad mellan Sverige och USA, men jag tror att denna 

skillnaden i bekämpandet av ungdomsgängen är berättigad då förhållandena 

mellan länderna och gängen skiljer sig så pass mycket åt.   

4.3 Skillnader i policyn 

När det i Sverige jobbas med ungdomar som är gängmedlemmar handlar 

mycket om att ge ungdomarna en ny chans och att stödja dem hela vägen för 

att skapa bättre möjligheter för ungdomarna. I USA handlar det mycket om 

att ta det ett steg i taget. Först ska personen som anhållits gå igenom en så 

smärtfri process som möjligt, helst utan att behöva gå igenom en hel formell 

rättegång. Efter rättegångensprocessen går de vidare till nästa steg där 

gängmedlemmen ska försöka reparera den skada som denna åsamkat. De 

försöker även skapa dialoger med offret för att ge parterna en möjlighet att 

förstå varandra och förstå den skada som åsamkats. Först därefter blir stödet 

och hjälpen till gängmedlemmen aktuellt för att denne ska kunna lämna sitt 

gäng och komma in i samhället igen.  

 

Skillnaden tycker jag är oroväckande, ett system där alla reformer nästan 

slängs på en tonåring jämfört med en där tonåringen tas steg för steg igenom 

en process för att underlätta dennes förståelse för sina handlingar och varför 

dessa borde förändras. Det vanligaste argumentet som kommer upp i dessa 

fallen mot en så genomgående metod som används i USA är antagligen att 

det inte finns tillräckligt med resurser. Men då kan vi beakta att de 

sanktioner, som jag översatte, som omedelbara sanktioner innehöll en 

möjlighet till att skippa rättegångsförfarandet och redan där spara in pengar. 

Det finns fler exempel på hur det i USA finns metoder för att behandla 

ungdomar, som är med i gäng, på ett mindre restriktivt sätt. Husarrest är ett 

bra exempel på detta, med hjälp av en fotboja kan ungdomar hållas borta 

från de områden där gängen vistas samtidigt som deras möjlighet att själva 

begå brott minskar då de inte kan lämna huset. Därpå kan husarrest kännas 

som en relativt kraftfull åtgärd, men det är i slutändan bättre än att stängas 

in på institution och inte få leva tillsammans med sin familj. 

 

Det finns en viktig skillnad som jag tycker måste beaktas. Vi kan idag se på 

TV hur USA har problem med gängen och hur brottsligheten är 

våldsammare. De svenska gängen kastar stenar och stjäl men gängen i USA 

har lättare att få tag i vapen och med vapen ökar också deras möjlighet att 

begå grövre brott. Deras brott är såklart inte begränsade till detta. Det som 

däremot är av vikt är tillgången till skjutvapen och hur det påverkar hur 

länderna jobbar med gängen. Jag tror att USA bedriver en mycket mer aktivt 
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arbete med gängmedlemmarna eftersom den brottslighet ungdomarna i USA 

kan stå för, är ganska omfattande. 

 

Den svenska policyn vid behandlingen av gängmedlemmar och avhoppare 

är frivillighet, det vill säga om en gängmedlem inte hamnar hos 

kriminalvården, statens institutionsstyrelse eller hos socialtjänsten kommer 

inte gängmedlemmen få hjälp. Det jag menar med detta är att en tonåring 

som är med i ett gäng inte kommer självmant att vilja lämna sina kamrater i 

gänget. I Sverige finns flera preventionsmetoder och bekämpningsmetoder 

men dessa utgår ifrån frivillighet. Lokala poliskontor som ungdomarna kan 

ta kontakt med om de vill, ideella organisationer som Unga KRIS dit 

ungdomar kan gå och ta del i verksamheten om de vill eller min personliga 

favorit projekt pojke som skapar aktivitetshus för ungdomarna dit de kan gå 

om de vill och fördriva tiden. Jag tror inte på att ungdomarna självmant 

skulle gå till polisen, eller någon annan myndighet för den delen, för att 

berätta om sin delaktighet i ett gäng. Det krävs aktivt stöd där ungdomarna 

manas till att bli mer öppna och berätta om vad som händer. Det som jag 

översatte som sociala insatser i USA består av utbildad personal, inte 

poliser, som går runt i problemområden och tar kontakt direkt med 

ungdomarna. En polis som ofta återkommer till samma område och stoppar 

ungdomar tror jag kan ses som väldigt stötande. Ungdomarna kommer 

antagligen känna sig mer utsatta i likhet med hur poliserna i USA får gängen 

att känna sig där. En sådan polisnärvaro tror jag kan uppfattas av dessa 

ungdomar som ett anklagande eller hot vilket kan förvärra situationen som 

då i sin tur leder till dessa stenkastningar som det rapporteras om i media. 

 

Frivillighet är en viktig faktor för att lyckas lämna en brottsligt liv tror jag, 

men jag tror inte det är lätt att få ungdomarna att inse varför de borde lämna 

ett sådant liv endast genom information. Det som förefaller märkligt med 

resonemanget, är det att myndigheterna ska jobba med att informera 

ungdomarna och gör detta genom att besöka skolorna och föreläsa om lagar 

och gäng. Men en riskfaktor som togs upp i Sverige var att ungdomarna som 

kunde hamna i gäng hade hög frånvaro i skolan. Det är därför jag anser att 

det som görs i USA med personal som är utbildade och som aktivt går runt 

och tar kontakt är det bästa sättet att komma tillrätta med problemet och det 

ska helst inte vara en polis i uniform eftersom det kan göra mer skada än 

nytta. Detta handlar om att motivera fram den frivillighet som krävs för att 

få ungdomarna att sluta med sina gängaktiviteter. När motivationen till att 

lämna gänget finns hos ungdomarna tror jag att Sverige har en bra 

arbetsmetod för att jobba på med och hantera ungdomarna genom att 

erbjuda stöd under hela processen från början till slut. 

 

De svenska organisationernas policy kan beskrivas med orden frivillighet 

och motivation. Genom att någon frivilligt ber om hjälp ska denne få den 

hjälp och stöd som behövs för att deras motivation till att lämna gängen inte 

ska försvinna. Däremot i USA tror jag inte det är lika lätt att uttrycka det på 

detta viset, snarare handlar policyn i USA om att skapa förtroenden. Om 

gängmedlemmarna litar på polisen och de andra myndigheterna så kan de 
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därigenom satsa på sina liv. Om polisen ser till att skydda och staten skapar 

jobb behöver inte gängen finnas i den utsträckning som de finns idag.  

 

Jag ser på bekämpandet av gängbrotten i Sverige och USA på två olika sätt. 

Sverige jobbar med att få ungdomarna att frivilligt vilja förändras medan de 

i USA jobbar mycket med att förändra de förutsättningar som gjorde att 

ungdomarna gick med i gäng. För mig ser det ut som att den svenska 

policyn bygger främst på att bekämpa gängen medan  i USA handlar det om 

att främst bekämpa orsaken till gängen. Båda är bra metoder, men båda har 

också svagheter. I Sverige blir orsaken till gängets bildande en sekundär 

fråga och i USA går det inte att garantera att gängen försvinner bara för att 

anledningen till varför de skapades försvinner. Därför används det andra 

metoder för att komplettera, men det verkar inte som att det läggs lika 

mycket arbete på det.  

4.4 Slutsatser 

Under arbetets gång har jag ofta förundrats över hur mycket det egentligen 

finns skrivit om gängen i både Sverige och USA. Det som däremot väckt 

oro är hur liten del av detta som är tilldelad de ungdomsgängen i Sverige. 

Jag kunde ganska tidigt konstaterats, att när ungdomar i Sverige begår brott 

gör de det oftast i grupp. Denna handling har sedan fått olika förklaringar 

till varför det är på det viset. Den anledning som jag ansåg troligast var den 

om att det görs för att ungdomarna vill visa sig våghalsiga inför varandra. 

Det som jag frågade mig själv vid det laget var, varför är det inte på samma 

vis i USA? 

 

Jag beskrev skillnaden genom att använda Curry’s dragnings- och 

intryckningsteori. Detta är anledningen till varför ungdomarna väljer att gå 

med i gängen. Det min tankegång leder till är, vad händer sen? Vi har en 

svensk tonåring som har gått med i gänget för att bevisa sig själv, denne 

begår diverse brott för att de andra i gänget ska tycka att han/hon är 

respektingivande. Vid vilken tidpunkt försvinner detta behov av att känna 

respekt? Detta är den fundamentala skillnaden mellan majoriteten av 

ungdomar som går med i gäng i Sverige och USA. Eftersom den enligt mig 

vanligaste anledning de svenska ungdomarna har att gå med i gäng sitter 

oftast i deras egna psyken, det vill säga önskan att prestera för att få respekt 

och inte anse att brott är något dåligt. Eftersom dessa är saker som kommer 

från personen själv kan dessa feluppfattningar också förändras och rättas till 

på individnivå. Men i USA ligger den enligt mig vanligaste anledningen till 

varför ungdomar går med i gäng vid en yttre part. Denna yttre part skapar en 

sorts ond spiral. I ett område med två gäng kommer det ena gänget att injaga 

fruktan i det andra gänget och vice versa. Eftersom det var bland annat 

fruktan för andra gäng som fick ungdomarna att gå med i gäng och även det 

som fick medlemmarna inom gängen att komma bättre överens. Detta är 

anledningen till att poliserna i USA jobbar väldigt mycket ute på gatorna för 

att prata med ungdomarna för att visa att de inte behöver frukta det andra 

gänget och att ungdomarna kan lita på polisen. Som nämndes ovan är detta 

en skillnad mellan USA och Sverige men det finns ändå vissa punkter som 



 37 

kunde delas mellan länderna när det gäller den preventativa bekämpningen 

av gängen. 

 

Mitt främsta förslag i detta fallet skulle vara när det gäller polisens arbete. 

Möjligheten att omhänderta ungdomar som befinner sig i områden eller 

lokaler som utsätter dem för risken att hamna i gäng. Enligt mig är detta en 

relativt bra metod, men dess svaghet ligger i dessa lokala poliskontor. Det 

enda som sker med lokala poliskontor är att de som bor i området träffar på 

samma polis oftare. Istället borde polisen bedriva en nedhålningsverksamhet 

som i USA. Det som där kallas ”Suppression” är när bland annat polisen 

skickas ut i områden där gängaktiviteter förekommer och jobbar aktivt med 

att skapa kontakter och lära känna människorna som bor där. Om de svenska 

poliserna spenderade mer tid med detta skulle poliserna själva känna igen de 

ungdomar som uppfyller riskfaktorerna för att hamna i ett gäng. Jag tror 

starkt på att detta skulle hjälpa till i polisens arbete också när de skickas till 

en brottsplats och känner igen människor på vägen dit och känner de vittnen 

som är på plats. 

 

Under tiden som jag skrev detta arbete tänkte jag på en fråga extra mycket 

och det är vad kan dessa länder göra för varandra. Det låter som en väldigt 

lätt sak att ta reda på, genom att studera det som länderna använder och hur 

effektivt det är borde en implementering av de effektivaste metoderna från 

varje land göras. Det är däremot ett återkommande problem att avgöra 

effektiviteten med metoderna för bekämpning av gäng. Det är svårt att 

avgöra hur många ungdomar som skulle valt att gå med i ett gäng men som 

inte gjorde det på grund av ett visst förebyggande arbete. Detsamma gäller 

när gängmedlemmar får hjälp på institutioner och anstalter, då det verkar 

som att ungdomarna blir utsatta för en mängd olika metoder för att få dem 

att lämna gängen och komma in i samhället igen. Hur kan det då visas på en 

enskild metods effektivitet när metoden inte får visa sina effekter utan att 

andra används samtidigt? 

 

Det jag vill komma fram till är det faktum att både USA och Sverige 

använder sig av metoder som fungerar för respektive land men där 

effektiviteten för varje enskild metod inte är bevisad. Till detta kan vi 

tillläggas det faktum att gängen bildas och ungdomarna går med i gängen på 

grund av olika anledningar i Sverige och USA. Detta medför att ett direkt 

utbyte av metoder inte alltid kan ses som en gynnsam idé. Det som istället 

borde ske är ett utbyte av mer övergripande teorier kring hanteringen. Som 

jag tidigare uttryckte det, anser jag den svenska policyn vid ungdomsgäng är 

att motivera ungdomar som frivilligt vill förändra sig själva. Om vi hade 

kunnat kombinera detta med de metoder som används i USA för att 

motivera ungdomarna till att vilja förändras bland annat genom att ta bort 

det som får ungdomarna att vilja gå med i gäng och samtidigt bedriva ett 

aktivt arbete med ungdomarna ute på gatorna. Det är självfallet inte lätt att 

genomföra detta och inte heller kostnadsfritt, men det är beaktansvärt. Det 

som jag däremot är säker på är att USA har väldigt lovande metoder för 

hanteringen av ungdomar som frihetsberövas. Bruket av bland annat läger, 

där ungdomarna får leva med andra ungdomar och spenderar tid utomhus 
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med aktiviteter som innebär annat än gängverksamheter, är något som borde 

uppfylla alla metoder som används av Sverige och USA. På ett läger har du 

ungdomarna på en begränsad yta där de umgås med varandra och där 

föreståndarna för lägren kan prata med alla ungdomar enskilt eller i grupp. 

Det jag anser är det bästa med detta är att det inte blir som i en skola där 

endast de frivilliga dyker upp eller som på en anstalt där alla tvingas sitta 

med och lyssna, utan på ett läger kan denna information spridas under 

aktiviteter och andra mer avslappnade förhållanden. Samtidigt kommer 

aktiviteterna att bygga ett socialt gemenskap mellan ungdomarna som är där 

och visa för dem att de kan spendera sin tid med annat än gängaktiviteter 

och forfarande ha kul. Det enda jag ställer mig frågande till är varför det i 

USA ges ganska fria tyglar till dessa institutioner som får vara privatägda då 

det har förekommit dödsfall vid sådana anläggningar på grund av vanvård. 

 

Ett intressant uppslag för ett framtida examensarbete för den som är 

intresserad av ungdomsgäng skulle kunna vara problematiken kring hur 

bekämpningsmetoder ska kunna delas mellan Sverige och USA och hur de 

då ska tillämpas. Även frågan kring privata institutioner kan vara intressant 

att se på. 
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Bilaga A 

Nina Larneby – Socialrådgivare vid Öppenvårds center, Hyllie, Malmö 

 
1. Har ni någon specifik definition för ungdomsgäng som ni använder er av? 

Nej, vi har ingen specifik definition. Det är möjligt att polisen använder sig 
av någon specifik definition.  
 

2.  Vad har ni för metoder för att förhindra de ungdomar som är med i eller 
riskerar att gå med i gäng eller för att hjälpa de som vill lämna gängen? 
En del av arbetet sker genom förebyggande arbete på skolorna där 
Fältgruppen arbetar med gruppverksamhet som bl a innehåller 
värderingsövningar. Vi hjälper ungdomar hitta sysselsättning, få ordning 
på deras dygn och fritid. Vi har olika former av kognitiva 
påverkansprogram. I de fall den unge fortfarande bor tillsammans med 
sina föräldrar använder vi oss av metoden Funktionell familjeterapi för att 
förbättra kommunikationer och relationer inom familjen. 
Om socialtjänsten får kännedom om att en ungdom befinner sig i riskzon 
för kriminalitet eller befinner sig i kriminella närverk erbjuds behandling 
och vård. Det är då upp till den unge och dennes familj att samtycka till 
detta. I de fall en ung person riskerar hälsa och utveckling genom sitt 
kriminella beteende kan denne dock omhändertagas i enligthet med LVU. 
 

3. Vad är det övergripande syftet med ert arbete, riktar ni er mot individen 
eller mot dennes miljö? 
Vi arbetar mot både individ och miljö. För de ungdomar som har familj och 
bor hemma arbetar vi företrädesvis med familjen och ungdomen 
tillsammans.De unga som saknar detta kan erbjudas individuell kontakt 
där fokus är att tillsammans med den unge hitta andra vägar, främst 
genom sysselsättning, social färdighetsträning och fritid. Det övergripande 
syftet med vårt arbete är att ungdomar och unga vuxna ska må bättre och 
leva fungerande liv i samhället. 
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