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Abstract 
 

The purpose of this essay was to study social 
worker´s and polices contributions with criminal 
youth gangs and get an insight in how co-
operation in the contributions between these 
governments comes to rank and works. 

 
To find out, we carried out a study with a 
qualitative design based on document studies and 
interviews with social worker´s and polices who 
directly were meeting youths in their work. 

 
Our findings were that it's hard to define a 
criminal youth gang. The social worker´s and 
polices have both individual and common 
contributions with criminal youth gangs. One of 
their most important lining is to prevent new 
recruitment of young people to criminality. The 
social worker´s and polices both have an intention 
to cooperate but they can’t agree about the 
method of work they shall use, “the kid-glove or 
the whip”. 
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Förord 
 
Vi vill tacka våra informanter som genom sin medverkan gjort studien möjlig att genomföra. Ett 

stort Tack även till vår handledare Bengt Sjöström för Ditt stora stöd under arbetets gång. Vi vill 

även tacka våra familjer som fått stå åt sidan under uppsatsskrivandet. Sist men inte minst vill vi 

Tacka varandra för att i med och motgång varit ett stöd för att orka fullfölja studien. 
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1. Inledning 
 

”Malmöpolisen förklarar krig mot ungdomsgäng” skriver Joakim Palmkvist i Sydsvenskan (3/11-

04). En kartläggning har mynnat ut i en aktiv jakt på gängen i alla polisiära sammanhang. Alla 

ungdomar som är ute får räkna med att kontrolleras, visiteras, fotograferas och registreras. Polisen 

tänjer på lagen för att jaga stadens ungdomsgäng menar Palmkvist. 

 

”Det finns omkring 30 kriminella gäng och grupperingar bland ungdomar i Skåne. De 

ägnar sig åt stölder, vålds- och narkotikabrott och de 340 medlemmarna är inte sällan 

beväpnade, visar en kartläggning som polisen i Skåne har gjort. Kärnan i gängen består 

av vad polisen kallar ’vanemässigt kriminella’. De utgör nio procent av alla ungdomarna i 

undersökningen, men står för en tredjedel av brotten. Bakgrunden är oron för att ett 

internationellt fenomen, med grovt kriminella tonåringar som opererar i gäng, håller på 

att etablera sig också i Sverige. Polischefen Per Svartz betecknar i ett pressmeddelande 

utvecklingen som oroande och efterlyser ett samarbete kring de här frågorna./…/” 

”Kriminella ungdomsgäng i Skåne kartlagda” (Expressen 5/3-04).  

 

Varje vecka möts vi av tidningsrubriker som handlar om ungdomsgäng som rånar och misshandlar 

oskyldiga människor. Ser verkligheten ut som media beskriver den eller har myndigheterna läget 

under kontroll? Tidningsartiklarna gav oss inspiration och intresse av att studera hur olika 

myndigheter arbetar och samverkar i kampen mot kriminella ungdomsgäng.  

 

Mediernas uppgift är att göra analyser och sprida nyheterna vidare till allmänheten men 

Christiansson & Granhag (2004) menar att mediernas strålkastarljus kan ha en negativ effekt 

eftersom gängens identitet stärks när de blir bekräftade av media. Gruppen ger en känsla av att 

vara en speciell och unik människa. De menar vidare att en del grupper som bildas betraktas av 

samhället som ”utanförgrupper”, som till exempel narkomangäng och klottrargäng. Christiansson 

& Granhag drar slutsatsen att det är bättre med en dålig tillhörighet än ingen alls. 
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“You get respect when you join the gang. 

You get popular. 

You get noticed. 

You also make a lot of enemies.” 

-Flaco 

(Landre, Miller, Porter 1998) 

 

Eftersom människan är ett socialt djur ligger det i vår natur att vi söker oss till andra människor 

för att känna gemenskap och tillhörighet. Nilsson (1996) anser att känslan av att leva i en 

gemensam värld är prototypen för alla sociala relationer.  

 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Ungdomar 

Ungdomstiden är en livsfas som sträcker sig under nästan ett decennium. Enligt Ohlsson & Swärd 

(1994) kan ungdomen ses som en åldersmässigt avgränsad levnadsfas mellan barndom och 

vuxenhet. Under denna period skall de unga ta steget från ett omyndigt föräldraberoende till ett 

myndigt ansvarstagande. Ohlsson & Swärd menar även att ungdomsbegreppet har skiftat 

historiskt och mellan olika samhällsklasser. Det har också påverkats av kulturella, sociala, 

ekonomiska och familjerättsliga förhållanden. 

 

Begreppet adolescens beskriver den inre psykiska utvecklingen då den unge psykiskt övergår från 

att vara barn till att bli vuxen (Ohlsson & Swärd 1994). Enligt Erikson (1993) är det betydelsefullt 

under ungdomen att få en jagidentitet. De kroppsliga förändringarna, nya krav och förväntningar 

från vuxenvärlden leder till att de unga måste etablera en ny identitet. De måste uppnå en känsla 

av samhörighet och psykologisk kontinuitet med sin barndom, vad de är på väg att bli, vad de vill 

och hur de passar in i samhället. Ungdomar kan vara mycket gruppsinnade och grymma i sitt 

avvisande av alla som är olika. Det kan gälla allt ifrån att någon har en annan kulturell bakgrund 

till att någon liten detalj på kläderna är ”ute”. Erikson menar att det är viktigt att man förstår 
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intoleransen som ett försvar mot känslan av rollsplittring, deras beteende är ett sätt att hålla 

samman gruppen. 

 

Enligt Ohlsson & Swärd (1994) har ungdomen idag också börjat avgränsas i kulturellt avseende 

då det talas om särskilda ungdomskulturer. Det innebär att ungdomar i sitt uppträdande beter sig 

på ett sådant sätt som förknippas med ungdomlighet. De uppträder på ett sätt som för tankarna till 

ungdom genom sina kläder eller stilar, t.ex. att spela rockmusik eller att hänga ihop med kompisar 

på stan. Genom olika kulturella stilar som hippies, punkare och skinheads, distanserar sig 

ungdomarna dels från vuxensamhället och dels från andra ungdomsgrupper samt skapar sig en 

kollektiv identitet. Christianson & Granhag (2004) anser att grupptillhörigheten fyller många 

funktioner för människan. En av de viktigaste är att det ger en känsla av gemenskap och 

tillhörighet, framförallt en identitet i samhället både som kollektiv varelse och som enskild 

individ. 

 

Sjöblom (2003) menar att dagens diskussion om ungdomars villkor i samhället utgår från 

antagandet att ungdomstiden blivit längre och att fler ungdomar befinner sig en längre tid i en 

mellanställning mellan barndom och vuxenliv. Tendensen att bo kvar hos föräldrarna har ökat och 

flyttningsmönstret från föräldrahemmet har förändrats. Inträdet på arbetsmarknaden har också 

förskjutits upp i åldrarna. Ur arbetsmarknadssynpunkt är det först vid 26 års ålder som ungdomar 

kan betraktas som vuxna. Sjöblom anser att en konsekvens av den förlängda ungdomstiden är att 

ungdomar blir beroende av sina familjer högre upp i åldern. Det ökade beroendet står i 

motsättning till de ökade kraven på ungdomars självständighet och självbestämmande menar hon. 

Enligt Evenshaug & Hallen (2001) är frigörelseprocessen från föräldrarna under ungdomstiden en 

avgörande faktor när det gäller utvecklingen av självständighet, egen identitet och en egen roll. 

Ungdomen försöker frigöra sig från beroendet till föräldrarna. Relationen till jämnåriga får en 

speciell betydelse. Bland kamraterna får ungdomen sina behov av bekräftelse och tillhörighet 

uppfyllda menar de. 

 

2.2 Definitionen på gäng 

Gängteorin och gängdiskursen ses för det mesta som amerikansk och inte representativ för det 

nordiska samhället. De väldiga slumområden som betraktas som den viktigaste förutsättningen för 
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gängbeteende saknas i Norden (Kuure 2003). Kuure anser att forskningsinformation om gäng 

även kan tillämpas på lösare ungdomsgrupper. Han menar att gänget som social gemenskap är 

strukturerat på ett speciellt sätt och drag som är speciellt tydliga i hierarkiska gäng även kan 

märkas i lösare grupper. En viktig egenskap i gängbeteendet är styrkan i engagemanget menar 

Kuure. Nilsson (1998) anser däremot att bilden av de amerikanska gatugängen som hårt 

strukturerade, hierarkiskt uppbyggda, etniskt homogena och specialiserade på en viss typ av 

kriminalitet inte har någon motsvarighet bland de svenska förortsnätverken. Hon menar att dessa 

ungdomsnätverks brottslighet inte är specialiserad, inte planerad utan tillfället skapar brottet, det 

är mer en fråga om livsstil. Ungdomarna ”hänger ute” med kompisar och av och till begår de 

brott, men den mesta tiden ägnar de åt annat. Klein (2001) anser att det behövs en ny typologi för 

europeiska gäng, eftersom det finns olika typer av gäng. De traditionella gängen består av många 

medlemmar i varierande åldrar, gängen existerar under lång tid och är bundna till territorium. 

Klein beskriver också andra typer av gäng som saknar flera av de traditionella gängens 

egenskaper. Han nämner bland annat specialistgäng, det är små gäng som är inriktade på en 

speciell brottstyp och som har en stark förankring i ett territorium. Giddens (1998) definierar gäng 

som en informell grupp av individer som träffas regelbundet för att syssla med sådant som bland 

annat kan innebära att man bryter mot lagen. Kriminalunderrättelseroteln, KUT Skåne (2003) 

definierar gäng som fast formerade och tidsbeständiga grupper med särskilda namn, kläder, 

symboler och intern hierarki. En gruppering är ett löst sammansatt och föränderligt nätverk. 

Sarnecki (2003) ställer sig frågande till om det är meningsfullt att definiera gäng, om det visar sig 

att varje grupp kriminellt aktiva ungdomar kan betecknas som ett gäng. 

 

Enligt Bergström (1997) finns det ett klart uttalat samband mellan kriminalitet och umgänge med 

kriminella kamrater. Amerikanska studier visar att grupptillhörighet är den starkaste och mest 

betydelsefulla faktorn för kriminalitet och den faktorn som har störst samband med återfall i brott 

är det fortsatta umgänget med kriminella kamrater. Sarnecki (2003) menar att ungdomar som 

söker sig till gäng vill tillhöra en väl sammanhållen grupp. För att ett gäng ska kunna bestå under 

en längre tid krävs det att sammanhållningen är god. Konflikter med andra gäng uppmuntras och 

våld används för att öka sammanhållningen. Evenshaug & Hallen (2001) anser att behovet att bli 

accepterad kan få ungdomarna att gå ganska långt när det gäller att ge efter för grupptrycket.  
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2.3 Kriminell karriär 

Ohlsson & Swärd (1994) skriver att det ända sedan senmedeltiden vid kyrkmässdanser, då pojkar 

och flickor från skilda kyrkbyar möttes, förekom regelrätta strider då pojkarna från den egna byn 

försvarade flickorna från närmanden av utsocknes pojkar. Det var inte ovanligt att dessa 

drabbningar ledde till handgripligheter och även till knivslagsmål med dödlig utgång. Pojkarna 

slog vakt om sitt revir då de försvarade den egna byns flickor. Evenshaug & Hallen (2001) menar 

att kampen om reviret är en process med symbolisk innebörd som har betydelse för 

gruppidentiteten och gruppsammanhållningen. I storstäderna bildas gängen ofta med utgångsläge 

av etnisk tillhörighet. Olika gäng krigar ofta mot varandra och hamnar i en våldsspiral som är svår 

att bryta. Gillis (1981) menar att de växande städerna under början av industrialismen gav upphov 

till en gatukultur och ett socialt gatuliv. Med trångboddhet och stora barn- och ungdomsskaror 

blev gatan en arena för humor, upptåg, gatugäng osv. Ungdomarna drev med överheten och 

samlades i gäng.  

 

”Till gruppen ungdomar i kriminalstatistiken räknas de som är mellan 15 och 20 år” (Ekbom et 

al. 2002 s.64). De brott som ungdomar oftast begår är inbrott av olika slag, skadegörelse och 

snatteri. Andra brott där en stor del av gärningsmännen är ungdomar, är biltillgrepp, 

väskryckningar och personrån (Ekbom et al. 2002). Gängen utför brott i samråd, de har ofta ett 

vinstdrivande motiv i handlingarna, vid sidan av spänning. Likgiltigheten inför brottsoffers 

lidande är tydlig hos gängmedlemmarna (Landvall 2005). 

 

1 kap. 1§ BrB 

Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och 

för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet (Höglund 2003).  

 

Sarnecki (2003) menar att det innebär att handlingen som begås måste vara straffbar enligt lag för 

att det ska vara ett brott, dvs. inget brott utan lag. Brott som begås i grupp är en dynamisk process 

där alla parter inte har samma roll, vissa personer är i stort sett passiva i gruppen. Samtidigt finns 

det personer som inspirerar och skapar förutsättningar för betydligt mer omfattande brottslighet än 

den de registreras för. Brott uppfattas inte som önskvärt av dem som har makten i samhället men 

om inte vissa människor bryter mot lagen kan inte samhället utvecklas menar Sarnecki. Ett 
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samhälle utan kriminella, tappar även definitionen på de skötsamma. Tack vare att det finns 

kriminella avvikare kan andra, icke kriminella, värdera sig som skötsamma. 

 

Det finns olika teorier som förklarar orsaken till att ungdomar blir kriminella. Ungdomsproblem 

analyseras utifrån modeller som grundar sig på biologisk, psykologisk, sociologisk eller andlig 

förklaringsnivå enligt Bergström (1997). Den biologiska teoribildningen utgår från att ärftlighet 

och understimulans orsakar avvikelsen. I en psykologisk teoribildning ses problemen vara 

orsakade av individrelaterade inre faktorer som karaktärs och emotionella störningar. En 

sociologisk teoribildning ser problemen vara orsakade av omgivande ekonomiska, sociala och 

historiska faktorer. Inom den andliga teoribildningen ryms frågor om moral, rätt och fel, skuld 

och värderingar, vilket spelar en stor roll i vår utveckling som människa menar Bergström. Enligt 

KUT Skåne (2003) är det gemensamt för individerna som söker sig in i gängverksamhet att de har 

vaga sociala band till samhället. 

 

Johansson (2004) menar att begreppet kriminell karriär ofta används i utvecklingsprocessen som 

en brottslig individ genomgår. Brottsligheten tenderar att bli mer allvarlig ju längre tid de varit 

kriminella och för dem som har begått ett stort antal brott ökar sannolikheten också för att de 

begår grövre brott. Eskaleringen sker i början av den kriminella karriären för att sedan avstanna 

eller helt avta. Medlemskap i ett gäng antas förända personens brottslighet till att bli mer frekvent 

och mer allvarlig till sin karaktär. En annan viktig komponent för uppkomsten av brottslighet är 

lämpliga medbrottslingar. För att nå framgång i den kriminella karriären behövs pålitliga och 

villiga medbrottslingar eller ett nätverk med många medbrottslingar, vilket också ökar möjliga 

brottstillfällen menar Johansson. 

 

KUT Skåne (2003) har genom en djupstudie konstaterat att nätverksbyggandet inom 

ungdomsgänget för vissa individer utgör en inkörsport till tung vuxenkriminalitet. Den kriminella 

utvecklingen består av fyra nivåer. 

 

1. Supporters – undergrupperingar med syskon, kompisar och bekanta till medlemmarna. 

2. Gängskikt – där medlemmarna etableras i gängkulturen. 
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3. Mellan skikt – skikt av ledargestalter och nyckelpersoner i gängen dit medlemmarna kan 

avancera. 

4. Vuxenkriminalitet- etablerade ungdomskriminella, ofta nyckelpersoner för 

ungdomsgängen, som fortsätter sin kriminalitet och rekryteras till vuxenkriminaliteten. 

 

De geografiska faktorerna för rekryteringsbasen till ungdomsgäng är i skolan och bostadsområden 

de bor i. Utvecklingen från vanlig gängmedlem till en plats i mellanskiktet sker oftast i 17 års 

ålder. 

 

2.4 Historiska samhällsåtgärder 

Enligt Ohlsson & Swärd (1994) var ungdomskriminaliteten under 1930-talet ett tema som 

behandlades i riksdagen. 1937 krävdes i folkpartistiska motioner att ungdomsbrottsligheten skulle 

utredas. Motionärerna ansåg att orsakerna till den ökande brottsligheten bl.a. var föräldrarnas 

bristande auktoritet och uppfostringsförmåga, ungdomens allt starkare lust för nöjen av olika slag, 

den mindervärdiga filmen, kriminalreportage i dagspressen och den sämre detektivromanen. 

Motionärerna ville utreda ungdomsbrottsligheten och att staten genom olika restriktiva åtgärder 

skulle förhindra att ungdomarna erbjöds dessa skadliga nöjen.  

 

Tolv riksdagsmän från högern kom år 1939 med motioner till kamrarna om utredning angående 

samhällets möjligheter att förebygga ungdomsbrottslighet. I motionerna skrivs det att 

ungdomsbrottsligheten snarare beror på en förfelad tidsanda, gängbildningen och nöjesbegäret än 

på nöd och svårigheter. Centralförbundet för socialt arbete (CSA) tillsatte 1939 en kommitté för 

att i samverkan med fångvårdsstyrelsen utreda brottslighet bland de unga (Ohlsson & Swärd 

1994). 

 

Under efterkrigstiden uppmärksammades kriminella ungdomsgäng och de betraktades som 

problem, det fick till följd att de första fältassistenterna tillsattes för att motverka dem. Under 

1950- och 60-talen hävdades det ofta att det var i det förebyggande arbetet all ungdomsverksamhet 

måste ha tyngdpunkten. Förebyggande åtgärder är åtgärder med hög generalitet. Man ansåg att ett 

förebyggande arbete var en god investering som betalade sig i framtiden (Ohlsson & Swärd 1994). 

Det förebyggande arbetet har under 1900-talet avsett bl a. sociala reformer på det politiska 
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området, att sociala aspekter beaktas i samhällsplaneringen, föreningsstöd, fritidsaktiviteter, 

ungdoms- och fritidsgårdar, ungdomslokaler, informationskampanjer m.m.  

 

I Sverige har sedan 1950-talet raggare, hippies, mods och skinheads lett till omfattande insatser 

från myndigheternas sida. Brott som t.ex. klotter, skadegörelse, vandalisering, rån, inbrott, stölder, 

narkotikabrott och misshandel har under de senaste årtiondena stått i centrum för det allmänna 

intresset menar Ohlsson & Swärd (1994). Det oprovocerade ungdomsvåldet diskuterades särskilt 

under 1980-talet efter bråk på offentliga platser mellan olika ungdomsgäng. 

 

 

3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka polisens och socialtjänstens insatser kring kriminella 

ungdomsgäng samt få en inblick i hur samverkan i insatserna mellan dessa myndigheter kommer 

till stånd och fungerar.  

 

 

4. Frågeställning 
Med hänvisning till syftet har vi för avsikt att ställa följande frågor till polis och socialarbetare. 

 

• Hur ser insatserna ut kring kriminella ungdomsgäng? 

 

• Hur fungerar samverkan mellan polis och socialtjänst? 

 

 

5. Metod  
När vi klartgjort studiens syfte valde vi kvalitativ metod, vilket ofta förknippas med 

samhällsvetenskaplig forskning. I den kvalitativa forskningen försöker forskaren möta situationen 

som om den alltid vore ny och sträva efter en helhetsförståelse av speciella förhållanden, detta för 

att försöka få en fullständig bild av situationen (Olsson & Sörensen 2001). 

 

 13



Vi valde den kvalitativa intervjun eftersom det är en forskningsmetod som ger ett privilegierat 

tillträde till vår upplevelse enligt Kvale (1997). Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är 

att förstå ämnen från livsvärlden ur informantens eget perspektiv. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är halvstrukturerad, det vill säga varken som ett öppet samtal eller ett strängt 

strukturerat frågeformulär (Kvale). 

 

Då vi ansåg att det hade betydelse för undersökningen att informanterna hade samma definition på 

kriminella ungdomsgäng fick de redogöra för sin definition. Anledningen var att vi hade stött på 

olika definitioner i litteraturen. Eftersom informanterna genomgående menade att det inte existerar 

kriminella ungdomsgäng i de kommuner vi har undersökt avser vår studie benämningen kriminella 

gäng/grupperingar. Vi har undersökt de insatser och den samverkan som förekommer kring dessa 

kriminella gäng/grupperingar. Vi fann det intressant att kriminalunderrättelseroteln har definierat 

och lokaliserat kriminella ungdomsgäng samtidigt som våra informanter förnekar förekomsten. 

Således anser vi att det är relevant att diskutera detta fenomen i uppsatsen trots att det inte var vårt 

egentliga syfte. 

 

5.1 Förförståelse 

Enligt Olsson & Sörensen (2001) är det viktigt att redogöra förförståelsen vid en kvalitativ 

undersökning. Vår förförståelse kring kriminella ungdomsgäng i våra undersökningsstäder var inte 

så omfattande, det vi visste var det som media väljer att presentera. Framförallt Malmö är en stad 

som ständigt återkommer när det talas om kriminella ungdomsgäng men även Trelleborg nämns 

som en stad där det finns gängbildningar. I Ystad däremot trodde vi egentligen inte att det fanns 

några kriminella ungdomsgäng. Men en kort tid före vår studie inträffade två incidenter av rån och 

grov misshandel, detta utfördes enligt media av ett ungdomsgäng. Vi hade även en förförståelse 

om att det fanns mer erfarenheter och kunskaper om kriminella ungdomsgäng i en stor stad än en 

liten, men vi beslutade oss för att inte låta den förförståelsen styra vår studie. 

 

5.2 Urvalsmetoder 

Vårt urval har bestått av två urval, dels vilka städer vi skulle undersöka och dels urval av 

informanter. 
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Vi bestämde på förhand att vi ville undersöka tre städer för att få en ökad bredd i materialet. Syftet 

har dock inte varit att jämföra städerna. Vi valde ut en liten, en mellanstor och en stor stad i Skåne 

eftersom vi antog att det skulle bidra till olika varianter av insatser kring kriminella ungdomsgäng. 

Städerna vi valde var Ystad, Trelleborg och Malmö och urvalet var ett bekvämlighetsurval, 

eftersom de fanns inom ett rimligt avstånd från våra hemorter. Hartman (2004) menar att med 

bekvämlighetsurval väljer man de individer som finns tillgängliga och inom räckhåll. Han anser 

att fördelen med urvalsmetoden är dess enkelhet, den är användbar när man har begränsade 

resurser. Nackdelen med bekvämlighetsurvalet är att det finns en risk för att urvalet inte blir 

representativt menar Hartman. 

 

Individerna som har ingått i vår undersökning har vi valt att benämna informanter.  

Urvalet var subjektivt då vi medvetet valde ut vissa personer som vi trodde kunde ge oss värdefull 

data (Denscombe 2000). Eftersom vårt syfte var att undersöka polisens och socialtjänstens 

insatser och samverkan kring kriminella ungdomsgäng fann vi det relevant att medvetet välja 

socialarbetare och poliser som arbetar med ungdomar i dessa frågor. Då vi hade bestämt att utföra 

undersökningen i tre städer ansåg vi att urvalet skulle vara en socialarbetare och en polis i varje 

stad. Vår avsikt var att intervjua så många poliser och socialarbetare vi behövde för att uppnå 

mättnad. Såvida mättnad inte uppstått efter vår planering med sex intervjupersoner hade vi utökat 

urvalet. Det behövdes dock inte då vi ansåg att vi uppnått mättnad i materialet efter dessa sex 

intervjuer. Eftersom vi ville ha informanter som arbetade med ungdomar blev vi via polisens och 

socialtjänstens telefonväxlar hänvisade till de personer som var bäst lämpade för undersökningens 

syfte. Informanterna har bestått av tre poliser och tre socialarbetare med olika befattningar inom 

respektive arbetsområde, samtliga informanter hade lång erfarenhet av arbete med ungdomar. 

 

5.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett dels genom litteratur från tidigare studier i ämnet och dels genom 

intervjuer. Med anledning av studiens syfte ansåg vi det relevant att använda oss av olika 

datainsamlingsmetoder. Merriam (1994) menar att genom tillämpning av flera olika metoder för 

insamling av data ökar trovärdigheten i materialet. 
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För att söka litteratur till vår undersökning har vi använt oss av Kristianstad Högskola 

bibliotekskatalog (Book-IT) och databasen Libris samt sökmotorn Google. Våra sökord var 

ungdomar, gäng, kriminalitet, insatser och samverkan. 

 

Under samtliga intervjuerna har vi båda medverkat. Den av oss som inte hade ansvar för intervjun 

koncentrerade sig på att överblicka intervjun för att se om vi fick svar på alla frågorna utifrån vårt 

syfte, formulerade relevanta följdfrågor och tog hand om bandinspelningen. Vi är inga rutinerade 

intervjuare men Kvale (1997) menar, för att lära sig bli en bra intervjuare måste man intervjua. 

Praktiken är det viktigaste sättet att lära sig behärska konsten att intervjua. Vi använde oss av en 

intervjuguide (bilaga 1) under intervjuerna och förvissade oss fortlöpande, genom tolkande frågor, 

på att vi uppfattat informanterna rätt. 

 

5.4 Bearbetning och analys 

Vi bandade intervjuerna och överförde datamaterialet i sin helhet från tal till text, detta för att 

lättare kunna bearbeta och analysera materialet. Analysen av kvalitativ data består vanligen av två 

moment enligt Hartman (2004). Det första momentet är att reducera datamaterialet genom att 

kategorisera, det kallas för att koda datamaterialet. Det andra momentet är själva tolkningen, 

vilket innebär att söka den mening som finns i företeelserna som undersökts. Det är i tolkningen 

den förståelse framträder som man är ute efter i en kvalitativ undersökning menar Hartman. Först 

kodade vi materialet utifrån studiens frågeställningar genom att föra samman de begrepp som 

handlade om samma företeelser. Nästa steg var att tolka och söka förståelse i materialet. Med 

hjälp av analysmetoden avsåg vi försöka få ut huvudkategorier och få vår frågeställning besvarad. 

Vi läste igenom intervjuerna ett flertal gånger, vilket vi upptäckte var viktigt eftersom vi såg nya 

företeelser vid varje omläsning. Kvale (1997) menar att man får en viss kontroll över en 

godtycklig subjektivitet genom att använda flera uttolkare för samma intervju. Då vi ansåg det 

vara av vikt att särskilja resultatet av intervjuerna från våra tolkningar har vi valt att presentera en 

del av resultatet med citat direkt från data. 

 

5.5 Etiska överväganden 

I Sverige har Humanistiskt – samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) sammanställt etiska 

råd och regler för den sociala forskningen. Några av de viktigast etiska principerna i samband med 
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forskning är att inte skada någon, rätten till anonymitet och att inte kränka privatlivet (Svensson & 

Starrin 1996). Informanterna har fått information om syftet med undersökningen, att deltagandet 

var frivilligt, konfidentiellt och att de hade rätt att avbryta när de ville. Vi informerade också om 

att datamaterialet skulle förvaras så att det inte hamnade i orätta händer, att kassettbanden kom att 

raderas när de inte längre behövdes och att vi bara hade för avsikt att använda datamaterialet i 

denna studie. Informationen har delgivits både muntligt per telefon och skriftligt genom ett 

informationsbrev (bilaga 2). Vi har även erbjudit våra informanter att ta del av det färdiga 

resultatet. 

 

5.6 Ansvarsfördelningen 

Under hela uppsatsskrivandet har vi arbetat tillsammans och diskuterat fram vad vi vill ha med i 

vår uppsats och hur den skall vara uppbyggd. Större delen av litteraturen som vi använt oss av har 

lästs av båda författarna. De delar i uppsatsen den ena av oss har skrivit, har lästs och granskats av 

den andre. Vi har delat in arbetet i olika ansvarsområden, det innebär dock inte att den som 

ansvarar har författat avsnittet i sin helhet. Susanne har till stor del ansvarat för delarna inledning, 

bakgrund och teori. Åsa har till stor del ansvarat för delarna metod och aktuella studier. Båda har 

medverkat under samtliga intervjuer men vi har haft ansvar för tre intervjuer var. Syfte- och 

frågeställningar samt analys- och diskussionskapitlet har vi gjort helt och hållet gemensamt. 

 

5.7 Metoddiskussion 

Då vår studie utgick från ett avgränsat område av ett visst fenomen var vi medvetna om att 

resultatet eventuellt inte skulle belysa helheten. Vi har endast inriktat oss på polisens och 

socialtjänstens insatser och deras ömsesidiga samverkan kring kriminella 

ungdomsgäng/grupperingar i vår undersökning. Det innebär dels att vi inte fått en helhet av alla 

samhällsinsatser som utförs av olika aktörer som arbetar med ungdomar och dels att vi inte fått en 

helhet i alla de samverkansformer som förekommer kring kriminella ungdomsgäng/grupperingar. 

 

Vi anser att vårt urval av informanter var relevant men ett större urval hade naturligtvis tillfört 

mer data och på så sätt ökat generaliserbarheten av resultatet. Vi valde tre städer i olika storlekar i 

vår närhet, ett bekvämlighetsurval, vi är medvetna om att resultatet kan ha påverkats av detta. 
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Vi ville få spontana beskrivningar från informanterna om hur deras verklighet ser ut, inte hur den 

borde se ut. Därför valde vi att intervjua personer som arbetar med ungdomar ute på fältet. För att 

få en ökad bredd i materialet hade det kanske varit rimligt att intervjua personer högre upp i 

hierarkin. Vi valde att avstå eftersom vi ansåg att det fanns en risk att få information om insatser 

som inte förekommer på fältet utan endast information utifrån handlingsplaner och dylikt. Vi ser 

en fördel med att ha medverkat båda vid intervjuerna, eftersom vi båda har en tydlig bild av 

intervjutillfället. Detta anser vi har underlättat vid analysen och utskrifterna av datamaterialet. 

 

Kvale (1997) menar att man måste intervjua för att bli en bra intervjuare. Våra intervjuer hade 

kanske blivit ännu bättre om vi hade gjort en pilotintervju före de egentliga intervjuerna eftersom 

vi inte har så utvecklad intervjuteknik. Våra informanter var väldigt öppna och intresserade vilket 

naturligtvis kan bero på att de har deltagit frivilligt. Det kan ha bidragit till att vi fick spontana 

svar vilket var syftet med tanke på val av metod. Merrian (1994) menar att vid tillämpning av 

flera olika metoder ökar trovärdigheten i materialet. Genom vårt val av metodkombinationen 

litteratur och intervjuer ansåg vi att tillförlitligheten i data har ökat och därmed även 

tillförlitligheten av studiens resultat. 

 

 

6. Teori 
 

6.1 Teori om kontroll 

Sarnecki (2003) hävdar att kontrollen i vårt samhälle har minskat under det senaste århundradet. 

Han ser det som en bidragande orsak till att brottsligheten bland unga människor har ökat. 

 

Samhällen med stark kontroll kännetecknas av låg brottslighet menar Sarnecki (2001). Dessa 

samhällen saknar samtidigt en sund utveckling av nya normer, värderingar och attityder. Vi måste 

sträva efter en rimlig balans mellan kontroll och frihet menar Sarnecki men det är osäkert om 

samhället genom medvetna insatser själv kan bedöma vilken nivå av kontroll som är optimal.  

 

Sarnecki (2003) anser att kontrollen är ett mänskligt beteende som kan delas in efter olika 

dimensioner. Kontrollen kan vara extern eller intern, direkt eller indirekt. Den kan också vara 
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vertikal eller horisontell. Sarnecki (2001) menar att den interna kontrollen gör att vi väljer att avstå 

från att göra vissa saker för att undvika det obehag som det dåliga samvetet ger. Den externa 

kontrollen brukar delas upp i formell och informell kontroll. Företrädare för den formella 

kontrollen är bland annat polis och socialtjänst medan den informella kontrollen sker i 

familjekretsen. Sarnecki (2003) menar att kontrollen blir mer formell ju mer den regleras i 

lagstiftningen och genomförs av någon myndighet. Den mest effektiva formen av föräldrars 

kontroll är ett samspel där barnet och föräldern utbyter tankar och känner förtroende för varandra.  

 

Det är inte en tillfällighet att socialtjänsten, polisen och fritidsförvaltningarna inriktar en stor del 

av sina insatser på de unga menar Sarnecki. Det speglar bortfallet av den informella kontrollen i 

samhället, det vill säga den kontrollen som familjekretsen tidigare stod för. Dagens föräldrar har 

inte så stora möjligheter att utöva kontroll som förr eftersom de och ungdomarna befinner sig på 

olika platser under stora delar av dagen. Den sociala kontrollen från andra vuxna än föräldrarna 

har också försvårats eftersom stora delar av befolkningen bor i städer och människorna inte känner 

varandra på samma sätt som i det gamla bondesamhället. Det försvårar även ett ingripande vid till 

exempel normöverträdelser. Utvecklingen av kommunikationerna har också bidragit till att 

ungdomar snabbt kan förflytta sig långa sträckor till platser där de är fullständigt anonyma. 

 

Den vertikala kontrollen, den som sker från de vuxna till de unga har försämrats i vårt samhälle. 

Däremot har den horisontella kontrollen, den som sker mellan unga människor ökat. 

Den horisontella kontrollen gynnas genom att ungdomar i vårt samhälle alltmer utgör en separat 

grupp, de är varken barn eller vuxna. Identiteten i gruppen stärks och bekräftas bland annat av 

kommersiella krafter som till exempel genom ungdomsmodet och musiken. Samhället har 

genomgått en strukturomvandling inte minst på arbetsmarknaden, ungdomar och vuxna arbetar 

inte längre tillsammans i samma utsträckning som förr. Samhällsförändringen har gjort att 

arbetsgemenskapen mellan vuxna och unga till stor del har ersatts av en skol- och 

fritidsgemenskap. 
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7. Aktuella studier 
 

7.1 Kriminella ungdomsgäng i Skåne 

Enligt KUT Skåne (2003) indikerar internationella jämförelser att i nuläget är den skånska 

gängproblematiken inte jämförbar med den i exempelvis USA, Frankrike eller Danmark. I dessa 

länder är problematiken svårare än den i Skåne. Gängen i dessa länder skyddar sitt område mot 

konkurrerande grupper. De ser staten som en fiende och våldsanvändningen är dessutom grövre. 

 

Enligt kartläggningen som Kriminalunderrättelseroteln, KUT Skåne genomförde 2004 

identifierades 17 kriminella ungdomsgäng i Skåne, varav fem i Malmö. Ett par av gängen har 

splittrats under året dels som ett resultat av operativa insatser från samhället och dels beroende på 

inre friktioner där den dåligt uppbyggda strukturen i gänget inte hållit för de interna 

påfrestningarna menar Landvall (2005). Kartläggningen beskriver två bilder hur den kriminella 

ungdomsmiljön ser ut på lokal nivå. I den ena miljön har gängkonstellationen etablerat sin existens 

och slagit rot i den stadsdel där medlemmarna bor. I gänget finns en eller flera ledare som styr och 

bestämmer inom gruppen, de begår brott tillsammans eller sporadiskt med andra ungdomar. I den 

andra miljöbeskrivningen samlas ett större antal ungdomar på vissa samlingsplatser i området, det 

kan vara mellan 50-100 ungdomar. I denna miljö finns ett mindre antal ledargestalter som 

dominerar. Här rör det sig inte om ett identifierat gäng utan en större samling ungdomar där vissa 

har en benägenhet att slå följe med ledarprofilerna och begå brott. I den här miljön är risken stor 

att det skapas gängkonstellationer där dominerade ungdomar tar rollen som gängledare (Landvall 

2005). 

 

7.2 Insatser 

Samhällets åtgärder och insatser angående kriminella ungdomsgäng är omfattande. Vi har inriktat 

oss på polis och socialtjänst, men dessa är trots sina centrala roller bara två av många 

samhällsorgan som arbetar med dessa frågor. Andra myndigheter inom rättsväsendet, skolan, 

föreningslivet och inte minst familjen och föräldrarna är viktiga resurser i dessa gemensamma 

ansträngningar. 
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7.2.1 Preventioner 

Macrosociala fenomen som socialpolitiska, arbetsmarknadspolitiska och kriminalpolitiska beslut 

kan påverka den enskilde individens benägenhet och möjlighet att begå brott och därmed också 

den totala brottsligheten i samhället. Brottsligheten påverkas också av faktorer i den fysiska och 

sociala närmiljön som en individ lever och utvecklas i. Bostadsområdets fysiska karaktär och 

socioekonomisk struktur, förekomsten av brottsobjekt och relationer till familj och vänner kan 

vara några exempel på sådana faktorer (BRÅ-rapport 2001:15). 

 

Sarnecki (2003) menar att allmänpreventionen riktar sig till alla samhällsmedborgare och 

förväntas ha avskräckande effekt genom våra strafflagar. Sarnecki anser att det är svårt att påvisa 

de allmänpreventiva effekterna, men han menar att effekterna finns i alla fall när det gäller de 

laglydiga människorna. Allmänprevention syftar till att förebygga de kriminaliserade handlingarna 

genom hot om straff. Østerberg (1995) menar att allmänheten ska avskräckas och straffet ska 

påminna var och en om att brott inte lönar sig. Straffet ska förmedla motföreställningar till dem 

som frestas att bryta mot lagen.  

 

Sarnecki (2003) anser att den individuella avskräckningen har bäst effekt om den är en omedelbar 

reaktion på den brottsliga handlingen. Individualpreventionens syfte är att förändra 

lagöverträdarens beteende, vilket sker genom individuell avskräckning, inkapacitering 

(oskadliggörande) och vård/behandling. Den individuella avskräckningens avsikt är att avskräcka 

de som redan begått kriminella handlingar från att återfalla i brott. Forskningen har i första hand 

inriktat sig på att studera effekterna av fängelsestraffet. Inkapacitering innebär att man oskadliggör 

individen och på så sätt omöjliggör en fortsatt brottslig aktivitet. Detta kan ske genom en 

fängelsevistelse eller på någon institution som begränsar individens frihet, även intensiv 

övervakning och behandling kan ha en viss inkapaciterande effekt (Sarnecki 2003). 

 

Rekryteringen till gäng sker i tidig ålder enligt Kuure (2003). När ungdomar i puberteten söker sig 

till olika ungdomskulturer kan man påverka dem på ett helt annat sätt än ungdomar som hunnit 

långt i sin gängkarriär. Kuure menar att ungdomar i puberteten är vana vid rationell 

argumentation. De har också starkare band mellan generationerna och har kvar förmågan att 
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kommunicera med andra och inte bara med likasinnade. Det viktigaste är i vilken ålder processen 

inleds. I sammanhanget är rationella diskussioner och information centrala medel för påverkan.   

 

Sarnecki (2003) är kritisk till att brott kan förebyggas med offentliga insatser, t.ex. fritidsgårdar 

och socialtjänst. Han menar att det blev en ökning av brottslighet och missbruk samtidigt som den 

offentliga sektorn byggdes ut, och under 1990-talet när den offentliga sektorn drabbades av 

nedskärningar så minskade brottsligheten. Han påpekar dock att vi inte vet hur situationen skulle 

se ut om den offentliga sektorn inte hade byggts ut. 

 

7.2.2 Polisinsatser 

Flyghed (2000) diskuterar polisarbetet ur ett historiskt perspektiv. Han påpekar att den moderna 

polis som vi har idag etablerades i storstäderna i mitten av 1800-talet. Före denna tid ägnade 

polisen en stor del av sin verksamhet åt att förhindra ordningsstörningar och andra beteenden, som 

inte alltid var kopplade till brottslighet. Den moderna polisen har blivit allt mer specialiserad och 

inriktad på bekämpning av brottsliga handlingar menar Flyghed. 

 

Enligt Eriksson (1993) anser svensk polis att det är nödvändigt att rikta de samlade resurserna för 

bekämpning av ungdomsbrottsligheten på de ungdomar som är i riskzonen för en brottskarriär 

eller redan hamnat i en oroande brottsutveckling. Enligt polisens uppfattning är det de ungdomar 

som planerar och skapar sig tillfällen för att begå brott som befinner sig i riskzonen för fortsatt 

kriminalitet. Svensk polis anser vidare att det är viktigt att samhället genom olika åtgärder klart 

markerar sitt avståndstagande till brottsliga handlingar och att övertramp bör leda till en märkbar 

upptrappning av samhällets reaktioner. Då inser ungdomarna det meningslösa i en fortsatt 

brottskarriär. 

 

Som en följd av läns KUTs kartläggning av kriminella ungdomsgäng i Skåne 2003 beslutades på 

myndighetsnivå om operativa åtgärder mot gängmiljön och individorienterade insatser mot 

extremt brottsfrekventa ungdomar (Landvall 2005). I polismyndigheten Skånes handlingsplan om 

brottsförebyggande strategi gällande företeelsen ungdomsbrott (KUT Skåne 2003), framgår att 

polismyndighetens övergripande mål ska vara att minska nyrekrytering till kriminella livsstilar hos 

ungdomar. Metoderna för det skall utgöras av bland annat omvärldsanalys, kartläggning av 
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problem och analys av bakomliggande orsaker till en kriminell livsstil. Polismyndigheten behöver 

kunskap om ungdomars kultur och levnadsvanor för att kontakten med ungdomar ska bli så 

professionell och sakkunnig så möjligt. Kunskapen ska vara anpassad både för metodiskt och 

effektivt polisarbete.  

 

Danielsson (2005) menar att i Skånepolisens verksamhetsmål för 2005, kommer bland annat 

ungdomsbrottsligheten att prioriteras eftersom polisen anser att ungdomar står för en oroande stor 

del av brottsligheten. I verksamhetsmålet framkommer det också ett krav på skyndsamhet i lag 

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, (1964:167) ska tillämpas. Enligt 

Eriksson (1993) har de mest brottsaktiva stor dragningskraft på andra ungdomar och i gängen 

uppstår lätt egna lagar och värderingar. En viktig del av kampen mot ungdomskriminaliteten är 

arbetet för att splittra de destruktiva gängen kring ledargestalterna. 

 

Nilsson (1998) menar att en vanlig insats för att förhindra ungdomsgängens framfart är att ta bort 

centralfiguren i gänget. Det finns en risk att det inte får någon bestående effekt – gänget finns ju 

kvar. Hon menar att de svenska förortsgängen inte är beroende av en enda stark ledare. Nilsson 

menar att myndigheternas insatser istället borde bygga på gruppdynamiken. Hela gänget måste tas 

omhand, men det måste ske utan att gruppidentiteten förstärks och gruppen får legitimitet som 

utanförstående. Desto starkare gruppkänslan och medvetenheten om den egna gängtillhörigheten 

är, desto svårare är det att splittra eller omvända gängmedlemmarna. 

 

Christianson & Granhag (2004) beskriver hur ökade polisinsatser i en svensk mellanstad ökade 

gängets sammanhållning. Ett ökat provocerande mot poliserna från ungdomarnas sida ledde till 

fler ingripande och tätare kontakter med polisen. I och med att polisen måste ingripa oftare 

stärktes gruppens sammanhållning. Ungdomarna började klä sig allt mer enhetligt och deras 

beteende blev allt mer likriktade. Högsta status i gruppen blev att låta sig gripas av polisen och 

föras till polisstationen och ju fler medlemmar i gruppen som blev föremål för någon åtgärd desto 

viktigare blev det för de övriga att uppnå denna i gruppens viktiga status. Christianson & Granhag 

menar att den yttre fienden stärker den inre sammanhållningen i gruppen. Polisen var den stora 

fienden och genom framprovocerade ingripanden gav polisen enskilda gruppmedlemmar och 

därigenom hela gruppen förhöjd status. Detta uppmärksammades i både lokala och rikstäckande 
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medier och i och med det så skedde en långsam nyrekrytering. Vissa ansåg att massmedierna 

bidrog till att stärka identiteten i gänget. Polisen i staden lyckades inte helt bryta cirkeln men i och 

med att ungdomarna blev äldre och fick andra intressen så splittrades gänget. 

 

Massmedierna målar ofta upp en bild av våld, vandalisering och missbruk bland ungdomar. 

Christianson & Granhag (2004) anser att mediernas publicering kan vara bekräftande och 

identitetshöjande för gänget, man blir sedd av samhället. Enligt Landvall (2005) har 

polismyndigheten i Skåne varit mycket restriktiv i sin externa information och inte offentliggjort 

namn på kriminella ungdomsgäng. Det har medfört att massmedia ytterst sällan har exponerat 

begreppet. Landvall menar att det är viktigt att denna restriktion fortsätter, så att ungdomarna inte 

uppfattar ett erkännande av sin kriminella miljö.  

 

Christianson & Granhag (2004) skriver om vikten av att tidigt och resolut ingripa och neutralisera 

begynnande gängbildningar. De menar att så snart som möjligt identifiera och upplösa påbörjade 

gängbildningar som ger sken av att vara framtida orosmoment. I ett exempel beskriver de hur 

polisen i ett tidigt stadium gick in och grep ett flertal gängmedlemmar. De identifierades och 

familj och relevanta myndigheter underrättades. Gänget hade känt av en markering från samhällets 

sida och upplöstes. 

 

En arbetsinsats som polisen använder är ”stop and search” som innebär att polisen kontrollerar 

personer eller fordon som av olika skäl bedöms vara misstänkta (Sarnecki 2003). Problemet är att 

det leder till att polisen i första hand inriktar sina kontroller på unga män i underklassen, 

följaktligen samma grupp av individer som oftast är föremål för olika typer av insatser från 

samhället. Sarnecki menar att konsekvensen av kontrollen blir en ökad risk för stigmatisering av 

dessa grupper. Oberoende av om de ertappas med någon form av brottslig aktivitet eller inte 

upplevs behandlingen som förnedrande och ökar motsättningen mellan ungdomar ur dessa grupper 

och det etablerade samhället. 

 

7.2.3 Socialtjänstens insatser 

Enligt rådande Socialtjänstlag, SoL, (2001:453) ska socialtjänsten arbeta förebyggande. 

Socialnämnden har ålagts ett särskilt ansvar för barn och unga, nämnden ska verka för att de unga 
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växer upp under trygga förhållanden. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, 

(1990:52) ska trygga samhällets möjligheter för att kunna ge ungdomar den vård och behandling 

de behöver. LVU är ett komplement till SoL i situationer när de frivilliga insatserna är 

otillräckliga (Norström & Thunved 2004). 

 

En stor del av åtgärder som vidtas mot ungdomsbrottsligheten inriktas på familjen enligt Sarnecki 

(1983). Helhetsprincipen har blivit en vanlig modell inom socialvården och innebär att man ser 

familjen som en helhet. Varje familjemedlems problem tas upp i anslutning till hela familjens 

situation. Sarnecki menar att metoden innebär en stor svårighet när det gäller brottsaktiva 

ungdomar. Åtgärderna står ofta i strid med ungdomarnas strävan att frigöra sig från familjen och 

föräldrarnas kontroll. Umgänget med de jämnåriga kamraterna har en viktig roll i 

frigörelseprocessen. Om man då försöker reda upp ungdomars problem genom att arbeta med 

relationerna i familjen kan det innebära att man arbetar mot strömmen av den naturliga 

utvecklingen, som innebär att ungdomarna ska frigöra sig från familjen. Sarnecki menar att man 

istället ska vända insatserna direkt mot de situationer där brott inträffar, bland annat påverka 

ungdomarnas relationer till varandra. Åtgärderna bör alltså riktas mot den brottsliga 

ungdomsmiljön, främst mot de grupper eller gäng som håller miljön samman. Det är också viktigt 

att bryta ungdomarnas anknytning till miljön och ge dem anknytningar till andra mer positiva 

miljöer. 

 

Enligt Westfelt, L & Öberg, J (2002) är straffansvarsåldern 15 år i Sverige, vilket innebär att man 

kan dömas för brott enligt lag med särskilda bestämmelser om unga lagövertädare, LUL, 

(1964:167). Grundsynen i det svenska straffsystemet är att unga lagöverträdare så långt som 

möjligt inte ska placeras inom kriminalvården. En sådan placering kan bland annat riskera att 

bekräfta den unges bild av sig själv som kriminell. Principen är istället att unga människor som 

begår brott i första hand ska överlämnas till vård inom socialtjänsten. Den vanligaste 

förekommande insatsen är individuell samtalskontakt som utformas utifrån den unges situation 

och behov. Man samtalar vanligen kring det aktuella brottet och dess konsekvenser, familje- och 

skolsituationen, relationer, etik och moral samt droger. I en del yttranden föreslås kontaktperson 

som ska ge den dömde hjälp till en strukturerad fritid, stöd och social närvaro samt en mer positiv 

vuxenkontakt. I en del yttranden föreslås olika former av programverksamhet, i grupp eller enskilt. 
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I programmet ingår ofta delmoment som samtal, filmvisning, studiebesök. Det förekommer även 

att föräldrar engageras i introduktionsträffar. Mindre vanliga insatser är samtalskontakt med 

instanser utanför socialtjänsten, t ex psykolog eller kurator. Medling är en insats som har 

förkommit i yttranden, det innebär att brottsoffer och ungdomen träffas. 

 

Sarnecki (2003) medverkade under 90-talet i en utredning angående LUL. Intervjuer genomfördes 

med personalen inom socialtjänsten, polisen och åklagarmyndigheten som var ansvariga för 

handläggning av ungdomsmål. Av intervjuerna framkom att inom polis och åklagarmyndigheten 

var stora delar av personalen kritisk till arbetssättet med de unga lagöverträdarna. De ansåg att 

signalerna de gav till ungdomarna och till samhället i övrigt inte var tillräckligt tydliga, de var för 

svaga och för långsamma. I undersökningen ingick även en återfallsuppföljning och den visade att 

de ungdomar som får mera ingripande reaktioner på sina brott återföll mest. Detta gällde 

reaktioner både inom socialtjänst och rättsväsendet. Sarnecki menar att resultaten kan tolkas som 

att samhällsingripandet är skadligt, utan betydelse eller alldeles för svagt. 

 

När något händer griper myndigheterna in, men akuta insatser leder sällan till goda bestående 

resultat. Såna ingripanden är även mycket resurskrävande menar Nilsson (1998). Det 

brottsförebyggande arbetet kan inte begränsas till stöd för enskilda individer utan måste även 

omfatta insatser på grupp- områdes- och samhällsnivå. Det är svårt att veta vilka insatser som ger 

bäst resultat, generellt kan sägas att ju tidigare insatser från socialtjänsten desto större är chanserna 

att vända utvecklingen. Åtgärder som riktas mot åldersgruppen 12 – 16 år har större möjligheter 

att nå goda resultat än de åtgärder som sätts in senare. Det är även lättare att få föräldramedverkan 

i behandlingsalternativ vad gäller de yngsta tonåringarna än de äldre (Nilsson 1998).  

 

7.3 Samverkan 

Nationalencyklopedin definierar samverkan som ”handla eller fungera gemensamt för visst syfte”. 

Samverkan ska förhindra att individer ”faller mellan stolarna” eller slussas runt mellan olika 

myndigheter eller aktörer. Samverkan innebär att varje aktör gör sin sak bättre definierat i ett 

större sammanhang. 

 

 26



Kuure (2003) anser att man måste ingripa mot gatuvåld och ungdomskriminalitet. Det är tre 

faktorer som spelar en viktig roll för hur problemen skall hanteras, hur frågorna behandlas i 

närmiljön, hur frågorna behandlas i förhållande till politikerna samt vilken ställning media tar till 

frågorna. Kuure menar även att det nordiska samarbetet inom polismakten måste förbättras. Det 

borde finnas bättre kännedom om skillnader i lagstiftning. Han anser att det är viktigt att göra en 

klar skillnad mellan å ena sidan kriminalitet som hänger samman med etnicitet och politik, och å 

andra sidan annan slags ungdomskriminalitet. Vad vi behöver enligt Kuure är en intensiv 

samhällsverksamhet och en klar arbetsfördelning för att uppnå bättre resultat. I samarbetet bör 

politiska beslutsfattare, organisationer, föräldrar, skolor, socialförvaltning, ungdomsarbetare och 

polis komma med sina synpunkter, men även respektera de övrigas synsätt. 

 

Den 1 juli 2003 gjordes ett tillägg i Socialtjänstlagen (2001:453) om socialnämndens ansvar för 

samverkan (Norström & Thunved 2004). 

5 kap. 1 a§ SoL 

Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa  

samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om 

utlämnade uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och  av 

sekretesslagen (1980:100). Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. 

 

Nilsson (1998) menar att samverkan mellan socialtjänst och polis är vanlig på lokal nivå i det 

förebyggande arbetet. Myndighetssamverkan ger ökad kunskap om de utsatta ungdomarnas 

situation och medverkar till ett helhetsperspektiv. Utökade myndighetskontakter bidrar sannolikt 

till utökade personkontakter menar hon. Det är enklare att ta kontakt om man känner varandra än 

om kontakten tas på officiell nivå. Nilsson anser att det är viktigt att förvaltningschefer och andra 

på hög nivå träffas och diskuterar gemensamma lösningar. Ännu viktigare är det att de som arbetar 

lokalt med barn och ungdomar hittar lämpliga samarbetsformer. De bör träffas regelbundet för att 

samtala om aktuella förhållanden och arbeta fram gemensamma förhållningssätt. 

 

Sarnecki (2003) har intervjuat personal som handlade ungdomsärenden inom polisen, 

socialtjänsten och åklagarmyndigheten. Resultatet visade att personalen ofta var frustrerad över 

hur ärendet handlades och att samarbetet mellan de olika parterna var bristfällig. Sarnecki menar 
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att en av orsaken till kritiken med stor sannolikhet var de kommunikationssvårigheter som 

förekommer mellan socialtjänsten och polisen. Många av de intervjuade tillskrev stadganden i 

sekretesslagen som en orsak till det bristfälliga samarbetet.  

 

Justitiedepartementet presenterade 1996 ett nationellt brottsförebyggande program, ”Allas vårt 

ansvar” (Ds 1996:59). I programmet betonas att ansvaret för att förebygga brott måste ligga på 

samtliga offentliga samhällsorgan och på alla medborgare. Den offentliga kriminalpolitiken ska 

samverka med de privata och medborgerliga i större utsträckning. Syftet med samverkan är att 

förebygga brottslighet som stölder, våld, bedrägerier och skadegörelse. Brottspreventionen på den 

lokala nivån ska prioriteras eftersom brottsligheten ofta drabbar människor i deras lokala miljö. En 

inriktning i det preventiva arbetet är att påverka tillfällesstrukturen, dvs. att göra brotten mindre 

lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra. Det mest effektiva sättet att förebygga brott som 

begås av de ständigt återfallande brottslingarna är att hindra nyrekryteringen till en kriminell bana. 

Mycket av brottsligheten kan karaktäriseras som ren tillfällesbrottslighet, de är sällan planlagda 

och de bakomliggande motiven är vanligtvis att söka spänning tillsammans med kamrater. 

Föräldrarna är troligen samhällets bästa brottsförebyggande resurs eftersom de har den största 

möjligheten att erbjuda sina barn en god social utveckling. Även samhällsinstanser som barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP), skola och socialtjänst har ett brett ansvar för att barn och ungdomar 

erbjuds goda uppväxtförhållanden. Kontrollen i närsamhället har minskat i dagens svenska 

industrisamhälle och antalet ”vakande ögon” av omtanke har blivit färre. I programmet framgår 

det att samhället snabbt ska ingripa med tydliga konsekvenser om en ungdom begår kriminella 

handlingar.  

 

Sarnecki (2003) skriver att de lokala brottsförebyggande råden (BRÅ) har ökat kraftigt sedan 

”Allas vårt ansvar” kom ut, i dag finns det ungefär 200 lokala BRÅ. De arbetar med olika typer 

av brottspreventiva insatser. Sarnecki menar att kunskaperna är bristfälliga om BRÅ har något 

inflytande på brottsnivåerna i kommunerna där de verkar. Tillväxten däremot, menar han tyder på 

att det finns ett intresse och engagemang hos de lokala aktörerna i frågor som gäller förebyggande 

av brott. 
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Nilsson (1998) menar att de nedskärningar som gjorts slår hårt mot stora grupper i samhället, men 

det behöver inte innebära att det saknas resurser. Men en bristande samordning medverkar till att 

resurserna inte utnyttjas på bästa sätt. Resurserna måste styras till de områden och de grupper där 

det finns störst behov. 

 

Ända sedan 1770-talet har polisens huvuduppgifter angetts vara att upprätthålla allmän ordning 

och säkerhet (Heckscher 2003). I nuvarande Polislag (1984:387) 3 § framkommer det också att det 

åligger polisen att samarbeta med myndigheter inom socialtjänsten. 

 

Eriksson (1993) menar att gemensamma grupper av poliser och socialarbetare kan vara en bra 

arbetsmodell för att komma tillrätta med akuta ungdomsproblem. Lokala samverkansgrupper 

mellan polis, skola, socialtjänst och fritidsförvaltning är betydelsefulla, för att stimulera 

informationsutbytet om ungdomar med problem och om destruktiva ungdomsgäng. Eriksson 

menar att det krävs ett öppet, nära och engagerat samarbete mellan myndigheter, organisationer 

och enskilda. Polisen har en central roll i brottsbekämpningen och utgör navet för dessa olika 

ansträngningar för att komma till rätta med ungdomars brottslighet, men är endast en av många i 

detta gemensamma arbete. Samarbetet myndigheter emellan, speciellt det mellan polis och sociala 

myndigheter, är det viktigt att företrädarna från respektive myndighet behåller sin yrkesroll och 

agerar utifrån denna. En annan viktig aspekt är att lagstiftningen är så utformad att det nödvändiga 

samarbetet inte kompliceras utan i stället underlättas och stimuleras. Sekretesslagen bör ses över i 

syfte att underlätta samarbetet mellan myndigheter som arbetar med ungdomar, som är i riskzonen 

för eller redan hamnat i kriminalitet (Eriksson 1993). 

 

7.4 Verkan av insatser och samverkan  

Landvall (2005) menar att det är rimligt att anta att de områden som gör särskilda, riktade 

satsningar av olika slag mot den aktuella målgruppen ser resultat i form av flera anmälningar och 

flera lagföringar jämfört med områden som inte gör motsvarande satsningar. Särskilda satsningar 

leder till att fler brott uppdagas och utreds. Landvall menar också att det kan förmodas att ett väl 

utvecklat samarbete mellan polis, åklagare och socialtjänst har motsvarande effekt. Ett väl 

utvecklat samarbete kan leda till allvarligare påföljder, då de brott som särskilt brottsaktiva 

ungdomar och gängledare begår uppmärksammas ur ett helhetsperspektiv och ses inte enbart till 
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det enskilda brottet. Landvall antar också att uthålliga satsningar mot den aktuella målgruppen på 

sikt kommer att leda till en minskad brottslighet och därmed färre anmälningar och i 

förlängningen även färre lagföringar. Landvall menar att det inte är helt lätt att mäta i vilken 

utsträckning som dessa antaganden besannas. På en del håll kan troligen siffrorna se annorlunda 

ut, utan att åtgärder vidtagits. Han menar att mätproblem gör det svårt att avgöra om det är 

åtgärder eller helt andra faktorer som förklarar resultatet. 

 

 

8. Resultat 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av intervjuerna. Avsnitten insats och samverkan är 

uppdelade i olika teman baserade på olika nyckelord som framkom i vår analys. I redovisningen 

har vi belyst en stor del av resultatet med valda citat. För att få en tydlighet i vem som säger vad 

utan att avslöja informanternas identitet har vi valt att benämna informanterna med polis och 

socialarbetare, efterföljande bokstav Y, T eller M står för Ystad, Trelleborg och Malmö.  

 

8.1 Resultat kriminella ungdomsgäng 

Polismyndigheten har en klar definition på kriminella ungdomsgäng. Enligt den definitionen ska 

ett kriminellt ungdomsgäng ha en uttalad ledare, tydlig hierarki i gänget och en affärsidé med 

inriktning mot kriminalitet. Dessutom ska de ha tydliga tecken på att de tillhör gänget som någon 

form av klädespersedlar, tatuering eller någon annan detalj samt ett namn som visar tillhörighet. 

 

”Ibland så ser man att de har samma kläder på sig, men det beror ju på mode” (Polis M). 

 

Våra informanter svarade genomgående att sådana gäng som definieras i den strikta 

gängdefinitionen inte existerar i städerna som vi undersökt.  

 

Kriminalunderättelseroteln (KUT) visar i sin undersökning att det finns ett antal kriminella 

ungdomsgäng i Skåne, men informanterna menade att det beror på vad som läggs i definitionen. 

Informanterna ansåg att verkligheten inte stämmer överens med KUTs undersökning. Poliserna 

menade att KUT har till uppgift att ta fram gäng och ser bara till vilka individer som umgås och 
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begår brott tillsammans och utifrån det så skapas ett gäng. Poliserna ansåg att media och forskare 

skapar gäng vilket kan skapa problem i deras arbete.  

”Vissa journalister kan man snacka med och få dem till att skriva vettigt, men 

sensationsjournalister finns det ju alltid” (Polis M). 

 

Genomgående menade informanterna att de har väldigt löst sammansatta gäng och det varierar 

från gång till gång vilka ungdomar som är med vid olika tillfällen och gör sig skyldiga till brott. 

Det är inte statiskt, utan ena veckan tillhör de ett gäng och andra veckan ett annat. Samtliga 

informanter menade att begreppet ungdomsgäng används på smågrupperingarna av ungdomar men 

att definitionen är svår och att de alltid får förklara sig, därför försöker de undvika begreppet. 

Socialarbetare T uttryckte ”jag vill inte veta av begreppet kriminella ungdomsgäng”.  

 

”Vi har kriminella gäng, det är inget snack om den saken! Men att se dem som 

organiserade i syfte att förskansa sig rikedomar, tjäna pengar, att det sitter någon ledare 

någonstans på någon jävla stol och bestämmer över levande och döda, det köper jag inte” 

(Socialarbetare T). 

 

Informanterna menade istället att ungdomar slår sig samman i gäng utifrån kulturella och sociala 

likheter. Polis M beskrev ett ungdomsgäng som ett hockeylag, ett kamratgäng på ungefär 20 

individer som känner varandra. 

 

”I ett hockeylag är det är bara fem på isen samtidigt. Tillfälligheterna styr här, man 

träffas på stan någonstans och så beror det på vem som träffas just den dagen. Det är inte 

ett uttalat gäng, de har inte någon lagledare som säger, okej nu är det ni fem som ska göra 

det och ni som ska göra det, det är bara tillfälligheter” (Polis M). 

 

I Ystad ansåg både polis och socialarbetare att de ser en fördel med att arbeta i en mindre stad 

eftersom det är lättare att ha kontroll på ungdomarna. Polis Y menade att det är lätt att ”tappa 

greppet” i en större stad. 
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8.2 Resultat insatser 

Eftersom socialarbetarna ansåg att de inte har kriminella ungdomsgäng menade de att de inte 

arbetar med särskilda gänginsatser. Uteslutande hade socialarbetarna ett individperspektiv i sina 

insatser.  

 

”Vi ser dem inte som en grupp utan vi ser det som ett individproblem”  

(Socialarbetare T). 

 

Poliserna hade också ett individperspektiv men polis M ansåg att de inte enbart kan se till den 

enskildes bästa utan måste se till hela gruppen, ”vi måste ha en helhetsbild” menade han. 

 

Socialarbetarna berättade att lagstiftningen de arbetar utifrån är Socialtjänstlagen och Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

 

Genomgående ansåg alla informanterna att det preventiva arbetet är viktigt. De menade att det 

viktigaste i kampen mot ungdomsbrottsligheten är att förhindra nyrekryteringar. 

 

”Stoppa dem innan de begår det första brottet och hamnar i den kriminella karriären” 

 (Polis M). 

 

8.2.1 Samtal som insats 

Både poliserna och socialarbetarna ansåg att samtal med ungdomar ute på stan var en viktig 

förebyggande insats. I undersökningsstäderna finns socialarbetare som arbetar aktivt uppsökande 

genom närvaro, observation och samtal på fältet i situationer där det finns många ungdomar. Mötet 

mellan socialarbetare och ungdomarna innebär en ökad kontakt, kunskap och kännedom om 

ungdomarna. Socialarbetarna anser även att de kan reagera tidigt om de upptäcker att någon ungdom 

är i riskzon för kriminalitet eller annan negativ utveckling. De kan ta kontakt med föräldrar eller 

slussa vidare till fortsatt hjälp, genom en anmälan till Individ och familjenheten. Även poliserna 

pratar med ungdomar på stan, ”i ungdomskretsar är det tufft att snacka med en polis” (Polis M). 
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8.2.2 Projekt 

I de tre städerna vi har undersökt framkom att polis och socialarbetare gemensamt med andra 

aktörer har olika projekt i skolorna. Poliserna har viss undervisning i skolorna och syftet med det 

är dels att ungdomarna ska lära sig av undervisningen och dels att de ska få förtroende för polisen. 

Även socialarbetarna uppgav att de arbetar med olika förebyggande projekt, mycket för att knyta 

kontakter med ungdomarna. Socialarbetare T berättade om ett sommarprojekt som riktar sig till 

ungdomar i riskzonen. ”Helt vanliga jävla jobb alltså under tre veckor på sommaren hos en 

arbetsgivare som har en social tanke”. Han menade att ungdomarnas egenvärde stiger och de får 

större självaktning och en framtidstro genom arbetet. Ett syfte är att de ska lära känna andra vuxna 

eftersom många kommer från trasiga familjer, ett andra syfte med projektet är att splittra 

ungdomar som tillhör samma gäng. Ungdomarna jobbar under olika perioder, dels för att inte vara 

lediga samtidigt och dels för att inte ha pengar samtidigt. 

 

8.2.3 Gänginsats 

Socialarbetarna uppgav att de inte arbetar med någon form av gänginsats. De menade att de istället 

samtalar med enskilda ungdomar så att de kan gå stärkta in i gruppen igen. Socialarbetare T 

menade att detta är ett sätt att angripa ”gängen” inifrån. Polis M menade att deras sätt att splittra 

en kriminell grupp är att de lägger mycket resurser på dem som är mest brottsaktiva. ”Vi strävar 

efter ett omhändertagande av dem som är mest brottsaktiva för att få bort dem från gatan” (Polis 

M). 

 

”Plockar man bort en sådan i gänget så försvinner de andra från gatan genast, helt 

plötsligt är de lite yra om man säger så. Det är ingen som visar vägen när du går” 

(Polis M).  

 

Kamraterna till den mest brottsaktive i gänget får då en chans att stiga undan och skaffa sig andra 

kamrater. Polis M ansåg att det inte bara går att se till individen, de måste se helheten. 

 

Poliserna såg bevakning och spaning som en effektiv insats i deras arbete. Det är ett sätt att få 

ungdomarna att reagera på att de gör något som inte är så positivt. Polis Y menade, om ungdomarna 

har ”ögon på sig” kanske insatsen förhindrar någon som är på väg in i missbruk eller kriminalitet. 
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Poliserna får även visitera ungdomar på stan. Det står i kriterierna till polislagen att de ha rätt att 

visitera där det är ansamlingar av ungdomar och där det förekommer mycket rån och bråk. 

Socialarbetare T ansåg att större insatser mot ungdomsgrupper får till följd att ett yttre tryck mot 

det här gänget skapas. ”Gänget håller samman mot den yttre fienden” menade han. 

 

8.2.4 Konsekvenser 

Informanterna menade att det är viktigt att samhället tydligt markerar mot asocialt beteende och 

att handläggningen sker skyndsamt i ungdomsärenden. De ansåg även att det är viktigt att det inte 

tar för lång tid innan konsekvensen av brottet kommer.  

 

”Vi har flummiga konsekvenser i vårt samhälle. Det bästa som kan hända är att ta en 

förstagångsförbrytare den dagen han fyller 18 år, för då blir han anhållen och får sitta här 

tre dagar inne i en skrubb. Det får dem att inte göra det fler gånger” (Polis T). 

 

Alla tvångsåtgärder grundar sig på att man måste vara 15 år. Poliserna ansåg att det inte finns 

tydliga konsekvenser för dem som är mellan 12 och 15 år. Polis M ansåg att 

straffmyndighetsåldern borde sänkas till åtminstone 14 år. 

 

”Eftersom ungdomarna begår vuxna brott i den åldern, måste vi kunna ge dem vuxna 

straff” (Polis M). 

 

Poliserna ansåg att om straffmyndighetsåldern hade sänkts så hade de kunnat låsa in ungdomarna 

en natt i avskräckande syfte. 

 

”Våra celler här ser ut som fan, det är många som gråter där” (Polis M). 

 

Åklagare och en del politiker har också börjat prata om att sänka straffmyndighetsåldern på grund 

av att den grova brottsligheten gått väldigt långt ner i åldrarna, då måste ju lagstiftarna hänga med 

menade polis M. 

 

 34



I de olika kommunerna har socialtjänsten olika former av åtgärdsprogram för unga lagöverträdare 

(LUL). Om en ungdom begår ett brott efter 15 års ålder så får socialtjänsten en begäran av 

åklagaren att yttra sig. Socialsekreteraren lämnar ett yttrande och föreslår oftast en insats i 

programmet. Det är enskilda samtal och ungdomen får reflektera kring etiska och moraliska 

dilemman samt konsekvenserna av sitt handlande.  

 

”Ofta är det ju så att de hittar på saker och ting, det gör ju ungdomar, har alltid gjort och 

kommer alltid att göra. Men det är viktigt att vuxna markerar att det inte är okej, 

ungdomar kräver gränser” (Socialarbetare Y). 

 

I Ystad hade de vid något tillfälle haft medlingsträffar mellan förövare och offer. Polis och 

socialarbetare samlade föräldrar, ungdomar och brottsoffer. Brottsoffren fick berätta för 

ungdomarna om sina upplevelser och vilka konsekvenser brottet hade inneburit för dem. Där 

diskuterades även olika samhällskonsekvenser som till exempel höjda försäkringspremier. 

 

8.2.5 Resurser 

Arbetet kring ungdomar är tidsödande och tar mycket av polisens resurser. Poliserna menar att det 

finns för lite resurser till förebyggande insatser. Brotten har blivit så många att den preventiva 

verksamheten har blivit lidande.  

 

” Det kvittar hur mycket vi skriker. Folk har svårt att förstå ibland, speciellt politikerna. Vi 

måste först ha resurser för att kunna göra en insats” ( Polis M). 

 

Polis M ansåg att polisen inte ska satsa så mycket resurser på att bekämpa narkotika. ”De här 

grabbarna börjar med brott och sen börjar de med narkotika” sade han. Det är bättre att satsa på 

att bekämpa ungdomsbrottsligheten, börjar de inte med brottslighet så börjar de inte använda 

narkotika. ”Som det är nu tar man inte problemet förrän det är för sent” menade han. 

 

8.2.6 Mål med insatser 

Socialtjänstens mål med insatserna är att öka tryggheten i staden för vuxna och ungdomar samt 

minska ungdomskriminalitet och nyrekrytering till kriminella livsstilar.  

 35



 

Polis M menade att de har som mål att få bort den mest brottsaktive från gatan, dels för att visa att 

det blir en konsekvens och dels för att rädda andra runt omkring. I övrigt ansåg poliserna att det 

krävs pengar och resurser till insatser för att uppfylla målen. Socialarbetarna upplevde att deras 

insatser med olika projekt ger goda resultat. Polisen upplevde att de ser goda resultat i sina 

spaningsinsatser. 

 

8.3 Resultat samverkan 

I vår undersökning framkom att socialarbetarna ansåg att samverkan med polisen fungerar 

generellt sett bra. Poliserna var dock inte lika positiva. De menade att sekretessen bidrar till att de 

inte får någon återkoppling från socialarbetarna. Polis M menade, om en ungdom har ett 

vårdprogram och till exempel måste vara drogfri på helgen borde polisen ta del av det för att 

kontrollera om det efterlevs. 

 

”Polisen är skolan och socialförvaltningens ögon för deras ungar på kvällen. Vilka 

socialarbetare ser sina telningar på stan på kvällen” ( Polis M).  

 

8.3.1 Gemensamma insatser - olika uppdrag 

Polis och socialarbetare samarbetar inte aktivt gemensamt i insatser, de har inte något gemensamt 

förändringsarbete. Socialarbetare T påpekade att polis och socialarbetare inte har samma uppdrag. 

 

”Man ska aldrig missuppfatta det. Polisen har ju batonger och handfängsel och det 

repressiva, vi sysslar ju inte med det. Vi sysslar liksom med dyningarna efteråt” 

(Socialarbetare T). 

 

Samtidigt poängterade han att de måste samarbeta och att det är viktigt att de har en dialog med 

polisen. 

 

I undersökningsstäderna fanns olika former av samverkansträffar där både polis och socialarbetare 

ingår. Träffarna består även av representanter från andra aktörer som arbetar med ungdomar. 

Träffarna varierar i de olika kommunerna både i regelbundenheten och vilka aktörer som träffas. 
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Det är generella diskussioner som kan handla om att informera varandra om tendenser de ser hos 

ungdomarna, prata sig samman och diskutera hur de ska hantera olika situationer som uppstår.  

 

Poliserna kontaktar socialtjänsten om någon ungdom ska in på förhör. Vid förhöret medverkar 

förutom ungdomen - polis, socialtjänst och föräldrar. Socialarbetare Y belyste att det är viktigt att 

socialarbetarna är med vid polisförhör av ungdomar och att de snabbt tar kontakt med familjen.  

 

I Trelleborg har de infört bekymringssamtal som en första insats när de känner oro för en ungdom. 

I bekymringssamtalen är det skola, socialtjänst och polis som samarbetar. Socialarbetare T 

berättade att om de ser en ungdom i fel miljö vid fel tidpunkt så kontaktar de föräldrarna för ett 

samtal. Detta sker ganska omgående, gärna samma kväll och utan att det dokumenteras. Både 

polis och socialarbetare i Trelleborg såg detta som en viktig förebyggande insats, eftersom 

samtalen sker innan ungdomen hunnit begå något brott. I bekymringssamtalen ansåg båda att de 

har ett väl fungerande samarbete. 

 

Informanterna framhöll att samarbetet kan bli bättre men det behöver underhållas och utvecklas. 

Socialarbetare Y trodde att de skulle kunna använda resurserna bättre, socialarbetaren sa att många 

gånger sitter var och en och gör sina insatser.  

 

”Social, polis och skola borde ’slå näven i bordet’ och sätta sig ner och verkligen göra 

något åt problemen” (Polis T). 

 

8.3.2 Relationer 

Studien visade att relationer är viktiga i samarbetet. Informanterna var eniga om att ett fungerande 

samarbete beror på personliga kontakter. Informanterna menade att gemensamma träffar på 

övergripande nivå bidrar till att de lär känna varandra och att det blir lättare att kontakta varandra. 

 

”Ju mer personligt vi känner varandra ju mer öppna blir vi, för det bygger på relationer 

inte funktioner” (Socialarbetare T). 
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8.3.3 Sekretess 

Poliserna ansåg att de är väldigt öppna till socialarbetarna men att de sällan får information av 

dem eftersom de har en strängare sekretess. Poliserna menade att de är skyldiga att informera 

socialarbetarna men de har inte samma skyldighet mot polisen. Det hade varit bättre om 

sekretessen hade varit mera öppen ansåg poliserna. De bedömde att det måste ske en förändring i 

sekretesslagen så att socialtjänst, skola och polis lyder under samma lag. 

 

”Det är ju trots allt samma ungdomar som vi jobbar med” (Polis Y). 

 

Socialsekreterare T ansåg att sekretessen fungerar alldeles utmärkt utifrån generalklausulen. Han 

menade att om de samarbetar utifrån att de vill den unge något bra, så förtar det skaderekvisitet att 

någon lider men. Samtidigt lät han oss veta att socialtjänsten inte kunde lämna ut information om 

enskilda individer. Polis T ansåg att det är beklämmande att de ska behöva diskutera sekretessen, 

det intressanta borde vara viljan att arbeta för att ungdomarna ska bli bra medborgare och få en 

trygg uppväxt. 

 

”Jag tror att det fuskas mycket med sekretessen. Överlag tror jag att där det fungerar bäst 

så följer man inte lagstiftningen” (Polis T). 

 

Polis T ansåg att det hade varit bättre med ett stramare regelverk, tydligare vad som ska uträttas 

och mindre tydligt hur det ska uträttas. Informanten menade att sedan polislagen kom har det 

stramats upp vad de får göra och inte får göra. 

 

8.3.4 Föräldrar 

En aspekt i samverkan som informanterna genomgående har tagit upp är föräldramedverkan. 

Socialarbetarna har till uppgift att stötta och hjälpa de vuxna runt ungdomarna. Det är viktigt att 

alla vuxna är kraftfulla och att de samarbetar. Socialarbetare Y ansåg att det är viktigt att agera 

snabbt och få ut information till föräldrar om det uppstår någon tendens hos ungdomarna som inte 

är bra. Informanten berättade vidare att de går ut med information på föräldramöten och i 

lokaltidningen för att föräldrar snabbt ska bli uppmärksamma på förändringar hos ungdomarna. 

Samtidigt visar vi ungdomarna att vi ser och gör något för dem menade socialarbetare Y. 
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”Har vi inte föräldrarnas stöd så är det en rätt hopplös kamp!” (Polis M). 

 

8.3.5 Mål med samverkan 

Några av informanterna kände inte till om det fanns något gemensamt mål med samverkan för 

socialtjänst och polis. Polisen T menade att ”det skulle inte förvåna mig om här finns en 

handlingsplan som jag inte känner till fast jag borde göra det”. Det framkom att det krävs insatser 

från olika aktörer och en samverkan på lång sikt för att minska brottsligheten och ungdomarnas 

asociala beteende. Socialarbetare M ansåg att en fungerande samverkan på ett område leder till 

fortsatt och fördjupad samverkan och att socialtjänst och polismyndighet hela tiden finner nya 

områden att samverka kring. Informanterna upplevde att samverkan ger goda resultat men kan bli 

bättre. 

 

 

9. Diskussion 
 

I vår undersökning utgick vi ifrån tidningsartiklar och kartläggningen som 

Kriminalunderrättelserotel, KUT, (2003) har gjort, där definieras och lokaliseras  kriminella 

ungdomsgäng. Det framkom dock via våra informanter att det inte existerar kriminella 

ungdomsgäng i de städer vi undersökt, trots att de förekommer i kartläggningen. Istället menade 

de att de har löst sammansatta gäng som inte är statiska. De menade emellertid att det finns 

ledargestalter i grupperingarna. Det kan jämföras med Kuures (2003) definition om att drag som 

kan märkas i hierarkiska gäng även kan märkas i lösare grupper. Sarnecki (2003) däremot ställer 

sig frågande till om det är meningsfullt att definiera gäng. Vi har frågat oss om det är så att 

massmedia och KUT beskriver en verklighet som inte förekommer eller om det är så att de som 

arbetar med ungdomarna väljer att inte bekräfta dem som gäng. Christianson & Granhag (2004) 

menar att mediernas publicering kan vara bekräftande för gänget. Polisen ansåg att publicering 

skapar problem i deras arbete. När forskningen säger att det är negativt med publicitet varför är det 

då så viktigt med kartläggning av gäng?  Polis och socialarbetare som arbetar med ungdomar anser 

sig inte behöva någon kartläggning, så för vems skull görs de? 
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Undersökningen visade att ungdomar slår sig samman i gäng utifrån kulturella och sociala 

likheter. Det bekräftas av Ohlsson & Swärd (1994) som även menar att det är en revirprocess 

vilket har betydelse för gruppidentiteten som fyller många funktioner för människan. Erikson 

(1993) anser att det är viktigt att uppnå en känsla av samhörighet samtidigt som den unge behöver 

en jagidentitet. Evenshaug & Hallen (2001) menar att i samhörigheten får ungdomen sina behov 

av bekräftelse och tillhörighet uppfyllda. Christianson & Granhag (2004) drar slutsatsen att det är 

bättre med en dålig tillhörighet än ingen alls. Tyder detta på att den enda bekräftelsen kriminella 

ungdomar får, är den de får av varandra i gänget? Vi funderar på om Sarneckis (2003) teori om 

vertikal och horisontell kontroll kan ha betydelse för gängbildningen. Kontrollen från de vuxna 

har försämrats medan den har ökat mellan ungdomarna, de utgör idag en alltmer separat grupp. 

Som läget är nu så blir ungdomar mer bekräftade av varandra än av vuxna. Är det bra att 

ungdomarna har fått ta över en stor del av ansvaret att själva bekräfta varandra?  

 

I undersökningen framkom att polis och socialtjänst har en del enskilda och en del gemensamma 

insatser kring kriminella ungdomsgäng. Både polis och socialarbetare arbetar aktivt ute bland 

ungdomar, socialarbetarna knyter kontakter och polisen spanar och kontrollerar. Sarnecki (2003) 

anser att den formella kontrollen i samhället har ökat. Enligt Ohlsson & Swärd (1994) tillsattes de 

första fältassistenterna under efterkrigstiden, till följd av att kriminella ungdomsgäng 

uppmärksammades. Sarnecki (2003) är kritisk till att brott kan förebyggas med offentliga insatser. 

Socialarbetarna har arbetat ute på fältet i nära 60 år i förebyggande syfte. Vi ställer oss frågande 

till om förebyggande fältarbete har någon verkan men håller samtidigt med Sarnecki (2003) om att 

vi inte vet hur samhället hade sett ut utan dessa insatser. 

 

Undersökningen visade att socialtjänsten uteslutande har individperspektiv i sina insatser. 

De samtalar med enskilda individer för att de stärkta ska gå in i gruppen igen. Polisen ser också till 

individen men anser samtidigt att de måste ha en helhetsbild kring gruppen. De arbetar med att 

lyfta bort ledargestalten för att övriga gängmedlemmar ska få en chans att komma ur gänget. 

Nilsson (1998) menar att myndigheternas insatser borde bygga på gruppdynamiken, att hela 

gänget måste tas omhand utan att gruppidentiteten förstärks. Hon menar att de finns risk att 

insatserna inte får någon bestående effekt om gänget finns kvar. Sarnecki (1983) anser att 

insatserna bör inriktas mot den brottsliga ungdomsmiljön och på ungdomars relationer till 
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varandra. I KUT Skåne (2003) beskrivs att det är viktigt att splittra de destruktiva gängen kring 

ledargestalterna. Polis och socialtjänst arbetar utifrån olika angreppssätt i sina insatser men inga 

insatser bygger på gruppdynamiken. Vi anser att det verkar rimligt att börja med insatserna i det 

umgänget ungdomarna befinner sig.  

 

I undersökningen framkom att både socialtjänst och polis arbetar med olika preventiva insatser i 

skolorna. Kuure (2003) anser att påverkan bör ske tidigt, han menar att det har betydelse i vilken 

ålder information och rationella diskussioner sker. Även Nilsson (1998) anser att insatser som 

riktas i tidig ålder har större möjligheter till ett bättre resultat. Enligt undersökningen har den 

preventiva verksamheten blivit lidande av brist på resurser. Ohlsson & Swärd (1994) menar att på 

1950- 60 talen sågs det som en god investering som betalade sig i framtiden att arbeta 

förebyggande. Vi frågar oss om våra politiker glömt bort detta? 

 

Undersökningen visade att informanterna tycker att det är viktigt att samhället tydligt markerar 

mot asocialt beteende. Poliserna menade att konsekvenserna inte är tydliga för dem som är under 

15 år. De ansåg att straffmyndighetsåldern bör sänkas till 14 år. Polisen vill i avskräckande syfte ta 

till hårdare metoder och låsa in ungdomar som har begått en kriminell handling. En ungdom som 

är mellan 15 - 18 och har begått ett brott blir oftast dömd till insats hos socialtjänsten. I 

undersökningsstäderna blir ”straffet” oftast enskilda samtal där ungdomen får reflektera över sitt 

handlande. Enligt Sarnecki (2003) är poliser kritiska till arbetssättet med unga lagöverträdarna, de 

anser att signalerna är för svaga och för långsamma. Enligt Eriksson (1993) är det viktigt att 

genom olika åtgärder klart markera brottsliga handlingar och öka åtgärderna vid fortsatt 

brottslighet. En socialarbetare ansåg att ökade polisiära insatser får till följd att gruppen stärks 

genom att hålla samman mot den yttre fienden. Christianson & Granhag (2004) menar att hårda 

polisiära insatser får omvänd effekt, den yttre fienden stärker den inre sammanhållningen i 

gruppen. Polis och socialtjänst har två helt skilda attityder kring insatserna. Socialtjänsten har 

uppfattningen om att få ner brottsligheten genom att tala dem till rätta så de kommer till insikt och 

polisen vill skrämma dem till att inte våga begå brott igen. Detta fenomen ansåg vi var ganska 

intressant då både polis och socialarbetare talar om tydliga gränser. Vi uppfattar det som att 

”tydliga gränser” har olika innebörd för poliser och socialarbetare. De är kritiska till varandras 

arbetsmetoder, kanske de skulle finna ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med ungdomar.  
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Det finns en vilja hos informanterna att samverka kring kriminella ungdomsgäng, men de har svårt 

att hitta bra samverkansformer. En socialarbetare ansåg att de har olika uppdrag medan polisen 

menade att de arbetar för samma ungdomar. Åsikterna går isär men vi upplever att det handlar 

mycket om prestige i arbetet. Socialarbetarna vill inte arbeta som poliserna och tvärtom, båda 

myndigheterna håller hårt på sina arbetsmetoder. Landvall (2005) menar att ett väl utvecklat 

samarbete mellan polis, åklagare och socialtjänst kan leda till allvarligare påföljder vilket han tror 

resulterar i minskad kriminalitet. Ingen av informanterna nämnde något om deras skyldighet till 

samverkan enligt lagen.  

 

Informanterna menade att samarbetet de har med varandra beror på att de hittat bra personliga 

kontakter på respektive myndighet. Nilsson (1998) anser att samverkan mellan myndigheter ger en 

ökad kunskap om ungdomarna. Myndighetskontakter kan också bidra till bättre personkontakter. 

Nilsson menar också att det är viktigt att de som arbetar med ungdomar hittar lämpliga 

samarbetsformer. Eriksson (1993) anser att samverkansgrupper är betydelsefulla för att stimulera 

informationsutbytet. Polisen ser sekretessen som ett hinder i samverkan, detta bekräftas även av en 

utredning som Sarnecki (2003) gjort. Poliserna vill se en ändring i sekretesslagen och Eriksson 

anser att sekretessen bör ses över för att underlätta samverkan.  

 

Informanterna betonade vikten av att alla vuxna samverkar kring kriminella ungdomsgäng men de 

finner att föräldrarnas roll är särskilt viktig. I programmet ”Allas vårt ansvar” framkommer det att 

föräldrarna är samhällets bästa brottsförebyggande resurs, det framkommer också att kontrollen i 

samhället har minskat över tid och antalet ”vakande ögon” av omtanke har blivit färre. Sarnecki 

(2003) menar att den informella kontrollen av andra vuxna än föräldrarna har försvårats eftersom 

stora delar av befolkningen bor i städer och inte känner varandra. Sarnecki (2003) menar också att 

det förr fanns en naturlig koppling mellan vuxna och ungdomar genom arbetsgemenskapen. Den 

naturliga kontakten genom arbetet finns inte i dag på grund av arbetslösheten. Nu blir det mer 

”konstgjorda” vuxenkontakter genom att polis och socialarbetare söker sig till de platser där 

ungdomarna befinner sig. Sarnecki (2003) menar också att dagens föräldrar inte har så stora 

möjligheter att utöva kontroll på ungdomarna eftersom de befinner sig på skilda platser stora delar 

av dagen. När den informella kontrollen minskar så får den formella kontrollen ta vid för att 

samhället ska behålla jämvikten. Det innebär att när föräldrarna inte kan uppfostra sina ungdomar 
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får polis och socialarbetare ta över rollen som fostrare. Polisens och socialtjänstens 

samverkansproblem verkar vara att de inte kan enas om vilken uppfostringsmetod de ska använda, 

”silkesvanten eller piskan”. Om de hade enats om ett mer gemensamt synsätt kring 

konsekvenserna så hade deras samverkan kanske fungerat bättre. De borde kanske tänka på för 

vems skull de samverkar, och komma fram till att det är för den enskilde individen. 

 
 
10. Slutsats 
Det är svårt att definiera ett kriminellt ungdomsgäng. Polis och socialarbetare har både enskilda 

och gemensamma insatser kring kriminella ungdomsgäng. En av deras viktigaste insats är att 

förebygga nyrekrytering av unga människor till kriminalitet. Socialarbetare och polis har viljan att 

samverka men de kan inte enas om vilken arbetsmetod de ska använda, ”silkesvanten eller 

piskan”. Det är viktigt att det finns någon form av gemensamma ställningstaganden. Vi anser att 

vi har uppfyllt studiens syfte, däremot är det osäkert om vi kunnat presentera någon ny kunskap. 

Under studiens gång har nya funderingar och tankar väckts. Det skulle vara intressant att forska 

vidare kring medias betydelse för gängbildningar.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 
 
1. Vilken utbildning har du? 
 
2. Hur länge har du arbetat med ungdomar? 
 
3. Hur definierar ni kriminella ungdomsgäng? 
 
4. Hur ser situationen ut med kriminella ungdomsgäng i er kommun? 
 
5. Kan du beskriva ett kriminellt ungdomsgäng i denna kommun? 
 
6. Hur ser era insatser ut kring kriminella ungdomsgäng? 
 
7. Vad har ni för mål med era insatser? 
 
8. Hur fungerar samverkan mellan socialtjänst och polis i er kommun? 
 
9. Vad har ni för mål med er samverkan? 
 
10. Vilka resultat upplever du att era insatser och samverkan har åstadkommit? 
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Bilaga 2 Informationsbrev  

 
 
Hej! 
 
Vi heter Åsa Gustavsson och Susanne Nilsson och vi studerar för närvarande den sjätte terminen 
på Sociala omsorgsprogrammet med inriktning socialpedagogik på högskolan i Kristianstad. I 
kursen vi läser nu ingår det att skriva en C-uppsats och vi har valt ämnet ungdomar som kriminella 
gäng/grupper. Syftet med studien är att undersöka polisens och socialtjänstens insatser kring 
kriminella ungdomsgäng samt få en inblick i hur samverkan i insatserna mellan dessa myndigheter 
kommer till stånd och fungerar. 
 
För att kunna genomföra vår studie planerar vi att intervjua polis och socialarbetare som arbetar 
med ungdomar. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, informanterna kommer att 
avidentifieras. Deltagandet är frivilligt och informanterna har rätt att dra sig ur undersökningen när 
som helst. 
 
Vid intervjuerna kommer vi båda att medverka och med Ert medgivande kommer vi att använda 
bandspelare. Intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter. Datamaterialet kommer att förvaras så 
att det inte hamnar i orätta händer och innehållet på kassettbanden raderas när de inte längre 
behövs. Datamaterialet kommer endast att användas i denna undersökning. 
 
Vår vision med undersökningen är att vi själv och andra som arbetar med ungdomar skall få 
fördjupade kunskaper i ämnet. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
    
 
_______________________  _______________________  
Åsa Gustavsson                                          Susanne Nilsson 
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