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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ungdomsvåld är ett vanligt förekommande och växande problem. Enligt SCB’s, 

Statistiska Central Byråns undersökning1 är antalet våldshändelser med kroppsskada ökat 

från 158 000 fall år 1978 till 373 000 fall år 2001. Den största riskgruppen är personen 

mellan 16-24 år. Denna grupp lider 40 gånger större risk att drabbas av hot och våld än 

personer över 65 år. 

Även om det finns mycket kvantitativ forskning på detta område är den kvalitativa 

forskningen desto mer begränsad. Vigil (2003) konstaterar att litteraturen är rik i vissa 

avseenden, såsom social kontroll, våldsamma subkulturer och socioekonomiska faktorer 

men tydligt bristande i kvalitativa undersökningar som förklarar varför människor blir 

våldsamma om (a) deras familj är dysfunktionell, (b) de går med i ett våldsamt gäng, eller 

(c) de är i behov av pengar.  

Enligt Per Isdal (2001) så har synen på aggression i vår kultur dominerats av Freuds 

uppfattning att aggression är en drift eller energi som byggs upp naturligt och att den 

måste få utlopp för att människan ska kunna fungera. Isdal betecknar Freuds modell som 

”hydraulisk” där aggression byggs upp under en tid varefter utloppet är som en inre 

rening som måste göras med jämna mellanrum för att människan inte ska explodera. 

Genomgående så var aggressiviteten tvungen att få utlopp på något sätt för att vi inte ska 

bli sjuka. Istället för att vara en inre rening menar Isdal att aggression är en av många 

möjliga reaktioner för att hantera vanmakt. Att det handlar om en kontrollåtgärd för att 

bemästra tillstånd eller omständigheter som ger upphov till vanmaktskänslor. Detta 

perspektiv är hämtat från Eva Axelsens maktlöshetsteori som menar att allt beteende kan 

förstås som försök till att bemästra makt och maktlöshetsvillkor (Isdal, 2001).  

Utifrån en tanke om vad som är en irrationell handling, det vill säga att göra saker som 

tycks strida mot personens eget bästa, formulerade vi vår grundsats för detta arbete. Att ta 

reda på om det finns något positivt med så kallade irrationella handlingar. På ytan verkar 

irrationella handlingar meningslösa och vi hade därför ett antagande i denna studie om att  

                                                 
1 
http://209.85.135.104/custom?q=cache:LdsXeDOY3FAJ:www.scb.se/statistik/LE/LE0101/1978I02/LE0101_1978I02_BR_04_LE104
SA0401.pdf+ungdomsv%C3%A5ld&hl=sv&ct=clnk&cd=1&client=google-coop-np 
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ta reda på om det finns en mening, något positivt eller av värde med våld som gör att man 

fortsätter trots negativa konsekvenser. 

1.2 Problemformulering 

Det finns inte så mycket kvalitativ forskning kring frågor om varför man slåss eller begår 

våldshandlingar. Beteenden som av samhället och särskilt media ofta tillskrivs som 

meningslöst. Är våld meningslöst? Detta arbete utarbetades för att ta reda på om det är så 

att det finns något som motiverar till våld utifrån respondenternas egna berättelser. Detta 

är en undersökning inom ramen för socialt arbete genom att socialarbetare ofta kommer i 

kontakt med våldsamma ungdomar. Detta arbete syftar därför till att belysa motiven till 

våldsutövning för att ge fördjupad förståelse för våldsamma unga män. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att belysa vad som motiverar vissa killar att tillämpa våld som 

problemlösning i deras vardag utifrån dessa killars egna förståelse för sina 

våldshandlingar. 

 

För att kunna operationalisera vårt syfte har vi valt följande frågeställningar: 

1. Hur ser våldsutövande killars föreställningar och attityder ut? 

2. Vad säger killarna om våldets positiva effekter? 

3. Hur ser dessa ungdomars sociala nätverk ut? 

1.4 Centrala begrepp och definitioner 

 

Våld är ett centralt begrepp i vår studie och vi har valt att utgå från Uddéns (1998, s 8) 

definition av våld som inbegriper: 

 

"att någon (avsiktligt) utför en handling som skadar eller tillfogar någon annan ett fysiskt 

lidande mot dennes vilja" 
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2 Metod 

2.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av narrativ intervjumetod då vi har velat utgå från ett öppet 

och explorativt förhållningssätt i arbetet med att lyfta fram intervjupersonernas egna 

berättelser samt erfarenheter och reflektioner kring varför de har givit sig in i våld. I deras 

personliga berättelser studeras deras föreställningar och attityder som motiverar och 

ligger till grund för våldet (Roxell, L & E Tiby, 2006). I den narrativa intervjumetoden 

har vi utgått från livsberättelser vilken är den forskning som undersöker 

aspekter/teman/perspektiv hur människor ger sina liv mening och skapar identitet. 

Johansson (2005) skriver att det är med berättelsernas hjälp som vi begripliggör våra 

erfarenheter både för oss själva och andra. Genom valet av livsberättelser har vi kunnat 

avgränsa oss till en våldsam tidsperiod i respondenternas liv som har kunnat ge bakgrund 

till varför respondenterna har varit våldsamma och om och hur de har skapat mening och 

identitet kring våld. Narrativ intervju och livsberättelser som utgångspunkt tycker vi är 

förenligt med arbetets syfte vilket är att belysa vad som motiverar vissa killar att tillämpa 

våld som problemlösning i deras vardag utifrån dessa killars egna förståelse för sina 

våldshandlingar. Med narrativ intervjumetod och analys sätts intervjupersonernas egna 

tolkningar i centrum och Johansson (2005) hänvisar till Riessman som poängterar att 

kärnan i narrativ analys eller studier är dess tolkande karaktär. Det handlar om att 

systematiskt tolka andra människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld. 

Johansson (2005) tillägger att den narrativa metoden och analysen också innehåller en 

reflexiv ansats, ett metatänkande, som kännetecknas av att forskarna tolkar sin egen 

konstruktion av kunskap och sina egna tolkningar. Det innebär att man reflekterar över 

hur man själv som forskare ser på, definierar, talar och skriver om den sociala 

verkligheten utifrån en specifik situation formad av bland annat genus, klass, sexualitet, 

ras/etnicitet (Johansson, 2005).  

 

I den narrativa intervjumetoden har vi inspirerats av psykologen Margery B. Franklins 

delade förståelse-modell som finns presenterad av Johansson (2005). Johansson (2005) 

beskriver att den delade förståelse-modellens metodik går ut på att intervjuaren försöker 
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att förstå berättelsen utifrån intervjudeltagarens perspektiv. Intervjuarens strävan är att gå 

in i en dialog vilket underlättas om relationen präglas av tillit, ömsesidighet och 

jämlikhet. Tillvägagångssättet i en delad förståelse- modell är att intervjuaren använder 

sig av en halvstrukturerad intervjumall som fungerar som guide för att ge utrymme för 

respondenten att följa sina tankar. I modellen ingår också att intervjuare som kommer till 

intervjun ska ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt. Målsättningen är att erhålla ett 

nyanserat material av intervjupersonens erfarenheter utifrån sig själv (Johansson, 2005). 

2.2 Litteraturundersökning 

Litteraturundersökning har gjorts i bibliotekskatalogen MIMA samt i det nationella 

bibliotekssystemet LIBRIS på Mittuniversitetets bibliotek i Östersund. Litteratur har även 

sökts i Växjö universitets bibliotekskatalog samt i biblioteketskatalogen på Växjö 

stadsbibliotek. Vetenskapliga artiklar har sökts i  den internationella databasen Academic 

Search Elite (EBSCO) samt i sökmotorn Google Scholar. Uppsatser och avhandlingar har 

sökts i det Digitala vetenskapliga arkivet-DIVA. De sökord som har använts ensamma 

eller i olika kombinationer vid litteraturundersökningen är följande: ungdom (youth*, 

adolescent*), våld (violence, violent), aggression (aggression),  pojk (boy*), män (men), 

motiv (motive), identitet (identity), attityd (attityd), value, perception, belief*, mansroll, 

risk*, interpretation, respekt (respect), beteende (behaviour), maskulinitet (masculinity), 

father, honour, macho, subculture, street, gang*, alcohol, television, media, street, 

childhood. 

2.3 Urval 

De personer som skulle inkluderas i denna studie var fem män som numera slutat med sitt 

utagerande beteende. Ålderskriteriet satte vi till från 18 till 30 år. Anledningar till den 

nedre gränsen var att slippa föräldrars medgivande om sina bans inkluderande i en 

forskningsbaserad intervju och att vi antog det som sannolikt att personer över 18 år har 

lämnat det kriminella livet och även haft möjlighet att reflektera över sina erfarenheter. 

Den övre gränsen bedömdes vara den ålder som den före detta våldsutövande ungdomen 

fortfarande har relativt färskt minne av sina handlingar. 

 

Respondenterna kunde nås på olika sätt genom personlig kontakt, genom kontakt med 
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personal på Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS), på Fältarbetsgruppen, på 

Frivården och med hjälp av eget sökande i tingsrättens register. Samtliga respondenter 

kontaktades via telefon och tillfrågades om de var intresserade av att medverka i en C-

uppsats som skulle handla om unga mäns erfarenheter av våld.  

2.4 Datainsamling 

Tre av fem respondenter intervjuades enskilt av oss två intervjuare i klassrum på 

universitet. Två av fem respondenter blev intervjuade på caféer i avskildhet från andra 

personer. Den genomsnittliga intervjutiden låg på en timme och en kvart. Innan 

intervjuerna sattes igång blev respondenterna påminda om syftet med vårt arbete och de 

fick information om att uppgifterna de delade med oss enbart skulle användas till vårt 

arbete, om att uppgifterna behandlades konfidentiellt och att respondenten har möjlighet 

att dra sig ur när som helst under intervjuns gång. Vi bad om respondenternas tillåtelse att 

få spela in intervjusamtalen med hjälp av en bandspelare och de fick möjlighet att ställa 

frågor innan intervjun började. För att underlätta för oss själva ville vi vara öppna för och 

utgå från respondenternas berättelser för att finna svar på syftet med vårt arbete, det vill 

säga vad som motiverade killarna till att bruka våld och vilka attityder och föreställningar 

som präglade dem när de var som allra mest aktiva som våldsmän. Vår utgångspunkt vid 

intervjutillfällena var induktiv och Halvorsen (1992) skriver att det induktiva 

tillvägagångssättet är att forskaren ska ut i verkligheten så förutsättningslöst som möjligt, 

utan några klara hypoteser och syftet är att utveckla begrepp om ett fenomen och att 

skaffa sig största möjliga helhetsförståelse av alla aspekter hos fenomenet  (Eneroth 

citerad i Halvorsen, 1992). 

 

Vår förförståelse för män och våld har präglats av litteraturläsning av ämnet i sociologi- 

och socialpsykologiböcker. Vi har förstått utifrån beskrivningar i teorier och tidigare 

forskning i ämnet att våld är ett väldigt komplext fenomen som kan vara beroende av 

många variabler som går att finna på intra- och interpersonell nivå samt på strukturell 

nivå. Enligt Davidson och Patel (2003) är förkunskaper och att vara förberedd inom ett 

visst ämne en fördel när man ska göra en kvalitativ studie. Förförståelsen hos forskaren är 

en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen men det krävs att man i största mån är 

medveten om den så att den inte påverkar intervjun (Davidson, B. & R. Patel, 2003). Vår 
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förförståelse använde vi till att skapa en halvstrukturerad intervjumall som bestod av 

öppna frågor som vi tyckte var relevanta och täckte intressanta områden som skulle 

hjälpa oss att ta fram information om killarnas föreställningar och attityder, deras sociala 

nätverk, samhällssyn samt motiv till våld. Intervjuguiden skulle vi använda oss av för att 

uppmuntra och stimulera respondenten till att berätta sin berättelse men vilket också 

hjälpte oss till att upprätthålla samtalsdynamiken och att ta vara på intervjutiden. De 

öppna frågorna fanns strukturerade i ett antal teman som tog upp enligt oss relevanta 

områden. De tre teman var bakgrund och familj, våld, föreställningar och attityder, samt 

samhällssyn. Utvecklandet av områden att utforska om har inspirerats av tidigare 

litteraturläsning om ämnet våld på intra-, inter- och strukturell nivå inom sociologi och 

socialpsykologi. Tyngdpunkten i intervjusamtalen låg allra mest på att följa respondenten 

i sin berättelse som oftast tog form av en kronologisk ordning som började med vägen in i 

våld och kriminalitet, vändpunkten och sedan hur de tog sig ut ur den våldsamma 

livsstilen.  

 

Svårigheter med narrativ intervju, som präglas av ett ömsesidigt givande och tagande, är 

att inte ställa ledande frågor som påverkar respondenten till att svara på ett sätt som han 

tror är tillfredsställande för intervjuarna. Deras berättelse kan efter en ställd fråga vinklas 

till att ha tyngdpunkten på just det område som frågan är ställd på vilket i sin tur påverkar 

den kunskap som produceras fram. Ibland var det tydligt hur en ställd fråga från 

intervjuaren bidrog till att producera fram kunskap om våld som kanske inte skulle ha 

initierats av respondenten själv att säga, som till exempel frågan om respondenten såg på 

våldsmedia och om det hade inverkat på honom på något sätt. Vi är medvetna om att 

intervjumaterialet från de narrativa intervjuerna inte har skapats förutsättningslöst utan att 

vi som intervjuare har bidragit till kunskapsproduktionen genom att gå in i en dialog med 

respondenten, genom att ställa öppna frågor och följdfrågor och genom att vi haft en 

förförståelse för våld genom litteraturläsning i ämnet. Vi var även medvetna om 

maktaspekten i intervjusituationen då vi var två som intervjuade respondenten och att 

detta möjligen kunde få respondenten att känna sig besvärad och i underläge. Därför var 

vi noga med att bryta isen och att bekanta oss med varandra genom att presentera oss 

själva och berätta om vårt tänkta arbete. Det upplevdes inte vara något problem för 
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respondenterna att vi var två som intervjuade och själva tyckte vi att vi kompletterade 

varandra bra med att ställa frågor till respondenten vilket bidrog till ett naturligt flöde i 

diskussionen och till att respondenten berättade mer om sig själv. 

2.5 Analys 

Varje intervju har transkriberats i sin helhet ordagrannt och det är under omvandlingen 

från tal till text som analysen påbörjats med en djupare förståelse för respondenternas 

tolkningar av sina tidigare erfarenheter av våld. Roxell och Tiby (2006) menar att genom 

att arbeta mer systematiskt med transkriberingen kan man på ett tydligare sätt inkludera 

den analytiska delen i arbetet. De refererar bland annat till Kvale när de tar upp om 

tolkandets processer i transkriberingen och att detta kan innebära en uppmärksamhet på 

vad som sägs, hur det sägs och samspelet mellan intervjuaren och respondenten (Roxell, 

L & E Tiby, 2006). Arbetet med att transkribera intervjuerna fördelades mellan oss men 

också analysarbetet blev två individuella processer. Fynden i och analysen av materialet 

har vi sedan visat för varandra för att kommentera på, instämma, kritiskt granska och 

förbättra innehållet i varandras texter. Den analysmetod som vi har använt oss av är 

meningskoncentrering. Enligt Kvale (1997) innebär detta att intervjutexterna kortas ned 

så att endast det väsentliga i texten lyfts fram. Kvale presenterar fem olika steg och vi har 

använt oss av de fyra första stegen i vår analys. Intervjuerna har lästs i sin helhet och 

intervjumaterialet har delats in i meningsenheter vilka har kortats ned utan att dess 

väsentliga innebörd gått fölorad. Budskapet i dessa meningsenheter har sedan formulerats 

till centrala teman (Kvale, 1997). I denna fas av analysarbetet utvecklades 

meningsenheterna samt de centrala teman till att bli fler än de områden eller teman vi 

använt oss av i intervjuguiden. De centrala teman kom att omfatta empiri på intra-inter 

och strukturell nivå samt temat om hur killarna drog sig ur sina destruktiva livsstilar men 

i efterhand har vi insett att vi måste begränsa intervjumaterialet för att minska på 

uppsatsens längd samt tillämpa de teman som bäst svarar på uppsatsens syfte. Vi tog bort 

det sistnämnda centrala temat och avgränsade vår uppsats till att omfatta centrala teman 

Motiv, Ungdomstid, Familj och Gruppdynamik vilka svarar på uppsatsens syfte och 

frågeställningar vilka är indelade i en intra- och interpersonell nivå. Utifrån Kvale (1997) 

har uppsatsens frågeställningar och syfte sedan riktats mot meningsenheterna och de 

centrala teman. På detta vis har vi analyserat vårt intervjumaterial och i anslutning till de 
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fynd vi funnit i empirin har vi sökt oss till tidigare forskning inom sociologi, psykologi, 

socialpsykologi samt kriminologi för att jämföra vår empiri med tidigare forskning om 

våld. I resultatredovisningen och analysen varvas empiri, analys, teori och tidigare 

forskning på ett tydligt sätt. 

2.6 Materialets validitet, reliabilitet och generalisering 

Johansson (2005) refererar till Riessman när hon skriver att narrativ analys inte handlar 

om en validering för att söka en absolut sanning utan för att pröva analysens 

tillförlitlighet. Riessman , Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilbernär lyfter fram en rad 

kriterier som bör användas för att utvärdera narrativ analys (Johansson, 2005). 

 

Validitet handlar om i vilken mån resultatet stämmer med verkligheten och för att höja 

validiteten eller tillförlitligheten i den kvalitativa studien bör studien innehålla kvalitativa 

intervjuer, observationer samt en kvalitativ analys. Mängder av citat samt presentationer 

av alternativa förklaringar är också viktiga för att läsaren ska kunna bedöma bevisen och 

dess tolkningar. Ett annat sätt att öka tolkningens trovärdighet är att ta tillbaka materialet 

till respondenterna och låta dem läsa materialet så att de får möjlighet att godkänna 

tolkningen. Ett annat kriterium är kravet på sammanhang vilket handlar om hur de olika 

delarna av tolkningen skapar en fullständig och meningsfull bild. Sammanhanget i 

berättelsen kan värderas internt i termer av hur de olika delarna hänger ihop, och extern 

gentemot tidigare forskning i fältet (Johansson, 2005). 

 

Vi har i den kvalitativa studien använt oss av den narrativa intervjumetoden med 

utgångspunkt i livsberättelsen vilken tar fram respondenternas erfarenheter och 

reflektioner kring sitt våldsutövande och vilken bidrar till en djupare förståelse. Arbetets 

validitet har höjts av att vi efter varje intervjutillfälle haft en diskussion kring våra 

reflektioner, observatoner och kring de intressanta fakta som kommit fram under 

intervjun. Detta har i sin tur bidragit till en gemensam förståelse för respondenternas 

förståelse av våld vilket har varit till hjälp vid senare tematisering och analys av 

intervjumaterialet. Med hjälp av den kvalitativa analysen, meningskoncentrering, har vi 

fokuserat på återkommande teman och teman som varit särskilt intressanta för att tolka 

vår empiri och för att svara på syftet med vårt arbete. I ett försök att göra arbetet mer 
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genomskinligt har vi försökt att få med många citat för att underlätta för läsaren att 

granska våra tolkningar. En svaghet med vårt arbete är att analysarbetet inte har lämnats 

tillbaka till våra respondenter för en bedömning av våra tolkningar. Styrkan ligger i att vi 

som intervjuat har diskuterat med varandra, kommit fram till samma tolkningar och att vi 

har använt oss av en reflexiv ansats gentemot våra egna tolkningar och utgångspunkter. 

Delad-förståelsemodell i vår narrativa intervjumetod bidrar också till en förbättring av 

validiteten. 

 

Kvale (1997) skriver att intervjuundersökningar kritiserats för att de inte är 

generaliserbara eftersom intervjupersonerna är för få. Kvale höjer samtidigt 

intervjuundersökningens tillförlitlighet och generaliserbarhet när han pekar på den 

betydelse som Freuds fallstudier har haft för en generell kunskap om patologi och 

personlighet inom psykologins historia. Han talar vidare om att det är kvalitativt möjligt 

att genom koncentration på enskilda fall undersöka specifika beteenden i relation till sin 

omgivning, och att utarbeta logiken för detta förhållande (Kvale, 1997). Syftet med vårt 

arbete är att belysa vad som motiverar vissa killar att tillämpa våld utifrån deras egna 

förståelse men förhoppningsvis ska våra resultat kunna ge underlag för ytterligare studier 

på området och därmed förmå att ge generell kunskap om ungdomars våldsutövning. 

2.7 Etiska överväganden 

Innan inledandet av studien genomfördes diskuterade vi hur man skulle gå in i andra 

människors liv och ställa frågor om kanske väldigt privata saker och att vi dessutom 

skulle använda det till en forskningsuppsats. För även om personerna ger sitt medgivande 

till en intervju så kan det ju ändå hända att det blir alltför känsliga frågor. Den intervjuade 

hamnar oundvikligen i ett underläge och kanske känner sig tvungen att svara på frågor 

som han egentligen helst skulle vilja slippa. 

 

Innan intervjun informerade vi om hur den skulle gå till. Att vi skulle använda oss av en 

bandspelare och att informationen skulle behandlas konfidentiellt. Alla deltagarna 

informerades om vad studien skulle handla om, vilka områden som skulle diskuteras och 

vilka frågeställningar som skulle tas upp. Samt att deltagarna blev informerade om att de 

alltid hade rätt att säga ifrån och avbryta intervjun när som helst. Vårt egna 
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förhållningssätt var också viktigt. Ifall vi skulle märka att deltagaren skulle bli förnärmad, 

förolämpad, rädd eller visa andra tecken på att vilja avbryta intervjun så skulle vi också 

dra oss ur. 
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3 Teoridiskussion och tidigare forskning 

3.1 Motiv 

Våldets omedelbara konsekvenser är positiva, skriver Per Isdal (2001). Han skiljer mellan 

omedelbara och långsiktiga konsekvenser av våld. Med omedelbar konsekvens menas det 

som sker just i utövandet och sekunden därefter av våra handlingar. Som exempel tar 

Isdal upp rökning; vi vet att de långsiktiga konsekvenserna av rökning är dåliga, men de 

omedelbara konsekvenserna är att det är skönt att röka och det är denna konsekvens som 

får oss att upprepa en handling. För utövaren blir de omedelbara konsekvenserna oftast 

goda medan de långsiktiga konsekvenserna varierar och kan många gånger upplevas som 

väldigt negativa. Men även negativa konsekvenser kan öka sannolikheten för framtida 

våld. Våld kan leda till otrygghet, rent konkret med större sannolikhet beroende på hur 

många man utövat våld mot. Personer som använder mycket våld är också särskilt utsatta 

för våld. Det ger prestige att ta en som har rykte om sig att vara farlig. De omedelbara 

positiva konsekvenserna man får av våldet är bland annat fysisk avspänning (innan 

våldshandlingen befinner sig kroppen i en hög spänningsnivå, muskelspänningar och 

systemspänningar som högt blodtryck och vid våldsutövningen går spänningen 

omedelbart ner), en känslomässig urladdning, makt och kontrollupplevelse. Det tar bort 

maktlöshet och vänder på offerrollerna, från att ha varit ett offer till att bli den som är i 

kontroll. Ger en direkt återupprättelse av kränkning. Känslor som upplevs som 

obehagliga ger en vanmaktsupplevelse och våldet gör att dessa känslor reduceras och 

man återtar känsla av kontroll. Våld som utövas tillsammans med andra (gängvåld) ger en 

stark känsla av samhörighet. Våldet kan ge status, position och rykte, beroende på vilket 

slags våld det är frågan om (Isdal, 2001).  

 

Gudrun Uddén (2000) skildrar utifrån intervjuer av pojkars uppfattning om kränkning 

och våld som ett resultat av de aggressioner som kränkningarna skapar. Att det psykiska 

obehaget när självaktningen hotas är värre än själva kränkningen. Aggressiviteten måste 

få ett utlopp till varje pris. Omvänt kan aggressivitet vara ett sätt att skapa rädsla för att 

på så vis få uppmärksamhet. Detta är innebörden av begreppet "respekt", genom att aktivt 

använda hot eller våld och bygga upp ett rykte, eller en bild av den man vill vara (Uddén, 
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2000). 

 

Raundalen (1997) skriver att det finns ett samband mellan obehagliga känslor och 

aggressivt beteende, då gällande starka upplevelser av sorg, trauman, förödmjukelser, 

våld, nederlag och depressioner. Med aggressivitet menar Raundalen att det hör till eller 

är en reaktion på fientlighet och att den är utagerande. Vrede kommer sig av reaktioner 

utifrån det inre landskapet som utlöser känslor av vrede och att vrede inte automatiskt 

leder till ett aggressivt beteende. Med aggressivitet menas en läggning hos en person med 

en stark tendens att visa fientlighet mot andra. En sådan person har tendenser att uppträda 

fientligt och tänker inte på följderna av att angripa någon annan. Ett angrepp som kan ske 

impulsivt utifrån en snabbt utvecklad vrede (Raundalen, 1997).  

 

Att tvingas bryta upp från stabila förhållanden, sakna stabila hemförhållanden eller slitas 

mellan olika kulturer tolkar Johansson (2001) som ett betydelsefullt förhållande i hur 

utanförskapet manifesteras hos gärningsmännens livssituation. Ett utanförskap som kan 

leda till uppgivenhet och rotlöshet som bidrar till ett ökat behov av att ”hävda sig”, ”bli 

någon” och ”vinna erkännande”. Respekten är något som är svårt att vinna men lätt att 

förlora och därför måste den ständigt försvaras. Detta blir en viktig del i 

identitetsskapandet och livet på gatan präglas ofta om att söka erkännande. Att ha vunnit 

officiellt erkännande innebär också fördelen att inte ständigt bli utmanad. Att hävda sig  

blir viktigt annars är risken stor att självbilden raseras och man kan komma att bli testad 

och attackerad av andra, så för att upprätthålla sin heder måste han visa att han inte är 

någon man ”kör med” (Johansson, 2001).  

 

Berglund (1998) skriver att ungdomarnas kriminalitet i början är uteslutande ett 

gängfenomen och baseras på ”stundens ingivelse” utan att reflektera över varför man gör 

det. Genom den våldsamma livsstilen kan dessa ungdomar småningom etablera sig och få 

känslan av att ha uppnåt något och få ett manligt självförtroende, att ”bli sin egen”. Unga 

män som som under längre tid varit indragna i ”sjuka eller obefintliga familjesystem” 

hade en tendens att bli mer ensamma och får även svårare med alla typer av relationer. 

De har blivit vana vid att se sig själv som värdelösa och måste kämpa med att erövra 
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självförtroende och respekt genom att blåsa upp sig. Att vara ensam, kamratlös och 

osynlig är det största hotet mot den manliga självkänslan, rädslan för att vara en ”nolla” 

måste ständigt motbekräftas av mycket uppmärksamhet och ständiga bekräftelser 

(Berglund, 1998). 

3.2 Ungdomstid 

Författarna Ben- Zur och Michael (2006) skriver att det är från och med tonårstiden och 

under ungdomstiden (11-21 år) som det blir viktigt för ungdomar att bli självständiga från 

föräldrarna och att finna socialt stöd från jämngamla. Ungdomsåren innebär stora 

förändringar vad gäller barn- och föräldrarelationen, skolan, umgänget med kompisar, 

kognitiva och emotionella förmågor och ungdomstiden karaktäriseras av ett ökat 

risktagande beteende. Ungdomar som har stark orientering mot kompisgruppen tenderar 

att följa kompisars förväntningar och blir påverkade av gruppens attityder och handlingar. 

Risktagande beteende kan ta sig i uttryck genom brukandet av droger och/eller alkohol, 

kriminalitet, utövande av farliga sporter, vårdslös trafikkörning, utövandet av oskyddat 

sex, självmordsförsök etcetera. Aggressioner och våld bland ungdomar existerar 

vanligtvis med emotionella och beteendemässiga problem, inkluderat risktagande 

beteende såsom brukandet av droger. Grupptrycket i ungdomsgäng uppmuntar till 

deltagande i farliga aktiviteter och socialisationen i ungdomsgänget leder till 

involverandet av risktagande beteende (Ben- Zur, H & K. Michael, 2006). 

 

Helmen Borge (2005) skriver att ungdomsåren leder till ett mer antisocialt beteende än 

någon annan åldersperiod. Med antisocialt beteende menas ett sådant uppförande som 

bryter mot viktiga normer och regler, barn som uppvisar antisocialt beteende är sociala på 

ett negativt sätt genom att det stör andra på ett sätt som inte är acceptabelt. 80 procent av 

alla ungdomar provar på olika former av antisocialt beteende. Många testar former av 

antisocialt beteende som de aldrig testat förut medan de som tidigare visade på ett 

antisocialt beteende blir ännu mer antisociala än tidigare (Motfitt, Rutter m. fl. citerad i 

Helmen Borge, 2005).  

3.3 Familj 

Bland annat Berglund (1998), Garbarino (1999) och Sandström (2000) poängterar att 
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familjen är en viktig faktor bakom asocialitet och våld hos unga. 

 

Raundalen (1997) skriver att familjekonflikter och skilsmässa vanligtvis kopplas till våld 

och kriminalitet. Han berättar att det råder bristfällig kunskap på forskningsområdet och 

nämner undersökningar från USA och Storbritannien vilka har kommit fram till att det är 

uppfostringsklimatet i familjen före, under och efter skilsmässan som skapar de negativa 

konsekvenserna-inte det faktum att familjen splittras och att konsekvensen blir 

förändringar i familjestrukturen. I en omfattande långtidsstudie var det tydligt att 

föräldrakonflikten föregått ungdomsproblemen och aggressionerna hos tonåringarna. 

Flera studier påvisar att de ökade aggressionerna inte berodde på att fadern var 

frånvarande utan att de bottnade i emotionella störningar som hade uppstått under själva 

föräldrakonflikten (Raundalen, 1997). 

 

Sandström (2000) skriver också att destruktiv aggressivitet skapas av situationen. 

Upplevelse av grundläggande maktlöshet tenderar att antingen skapa aggressivitet eller 

apati, särskilt då man inte känner något hopp inför framtiden. Att upplevelsen av 

maktlöshet förstärks när ungdomar ser att föräldrarna inte kan hantera sin egen 

livssituation, som vid till exempel alkoholism, narkotikamissbruk, arbetslöshet, ständiga 

separationer, ständiga gräl med mera (Sandström, 2000).  

 

Sarnecki (1981) uppmärksammar studien Örebroprojektet, av Birgitta Olofsson, 1971, 

vilken framlägger att pojkar med mödrar som arbetar heltid är kriminella något oftare än 

genomsnittet. Av studien framkom att klasstillhörighet och att modern är ensamstående 

har betydelse. Arbetarklasspojkar med en förvärvsarbetande, ensamstående mamma löper 

störst risk att hamna i kriminalietet. Risken var lika stor för de arbetarklasspojkar med en 

ensamstående mamma som inte förvärvsarbetar (Olofsson citerad i Sarnecki, 1981). 

3.4 Gruppdynamik 

En isländsk studie av Bernburg och Thorlindsson (1999) ger stöd åt teorin om att 

ungdomsvåld inte enbart förekommer inom subkulturer vilka karaktäriseras av 

våldsamma attityder och värderingar utan den utvecklas också inom kriminella gäng. 

Författarna pekar på grupptryckets betydelse vid inlärningen av en kriminell livsstil, 
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såsom droganvändning och vandalisering, och menar på att ungdomsvåld på ett liknande 

sätt är en del av socialisationen inom det kriminella ungdomsgänget. Studien påvisar en 

stark positiv relation mellan våldsamt beteende och kriminell verksamhet, samt mellan 

våldsamt beteende och bruket av alkohol och rökning. I studien kopplas ungdomsvåld 

med våldsam och icke-våldsam ungdomsbrottslighet (vilken består av alkohol-och 

drogbruk, kriminellt beteende och kriminalitet på skolan) i kamratgänget. Resultaten i 

studien visar på att den sociala kontrollen har betydelse och att den påverkar våldet på ett 

liknande sätt som den påverkar ungdomsbrottslighet. Den sociala kontrollen 

kännetecknas av styrkan i relationerna till sociala institutioner som familjen, skolan och 

internaliseringen av konventionella attityder, såsom religion och samhälliga normer. 

Våldet i studien kan ses som ett resultat av en förskjutning av socialisation från samhället 

till subkulturell ungdomsbrottslighet. Gängets preferenser såsom nöje, äventyr, spänning, 

kickar, försvar av och säkerställande av sociala identiteter samt strävan efter makt och 

status ses som möjliga orsaksförklaringar till ungdomsvåld (Bernburg, J & T. 

Thorlindsson, 1999).  

 

Isdal (2001) skriver att gruppen kan ge människor erkännande och tillhörighet och att vi 

kan sträcka oss långt för att uppnå gruppens erkännande. Den enskilde medlemmen 

påverkas starkt av gruppens beteendenorm. En grupp kan frambringa våld genom sina 

gruppideal, genom att våld ger uppmärksamhet och erkännande eller genom att våld blir 

avgörande för ens position i gruppen. Den kan också frambringa våld genom användning 

av utstötningsmekanismer eller interna hot. En annan effekt som gruppen har är att det är 

enklare att utföra våldsamma handlingar i en grupp då man har lättare att gömma sig 

bakom gruppen och frånsäga sig ansvaret för sina handlingar. Ungdomsvåld och gatuvåld 

ger vinster i form av status, position, rykte och kan för en del göra att de får en identitet. 

Det handlar om värdighet, att vara en person som andra ser upp till och respekterar (Isdal, 

2001).  

 

Johansson (2001) skriver i sin studie gällande gatuvåldets dynamik om kompistryckets 

betydelse när gängmedlemmen blir utmanad. Utmaningen innebär en kränkning och då 

gäller det att upprätthålla sin heder genom att visa att man inte är någon man "kör med". 
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Det är viktigt att hämnas inte bara inför motståndaren men också inför kamraterna annars 

är risken att självbilden raseras men också att  man kommer att bli testad och fysiskt 

angripen av andra i ett senare läge. Vad gäller upprättandet av heder och respekt har 

kompistrycket eller "att inte vara sämre än andra" en stor betydelse då det syftar till att 

upprätthålla sin position i gruppen (Miller et al, Short & Strodtbeck, Horowitz & 

Schwartz citerad i Johansson, 2001). Upprättandet av respekt och heder kan utifrån detta 

betraktas som en strategi för att försvara eller upprätthålla sociala band (Scheff citerad i 

Johansson, 2001). 

 

Sarnecki (1981) utgår från ett kriminologisk forskningsarbete av Gronseth när han skriver 

att kamratgänget kan få särskild betydelse för arbetarklasspojkar som uppfostrats av 

enbart sina mödrar. I puberteten börjar de att utveckla sin manliga roll och de gör det 

tillsammans med andra i kamratgänget som många också vuxit upp utan fäder. Risken 

blir då stor att de försöker leva upp till en mycket överdriven uppfattning av mansrollen 

som de byggt upp utifrån en föreställning om männens värld. Denna mansroll kan 

innehålla starka inslag av våld och kriminalitet som pojkarna sedan försöker att 

eftersträva (Sarnecki, 1981). 

 

I en studie av Hunt och Laidler (2001) framkom det i gängmedlemmarnas berättelser att 

det var vanligt att använda sig av alkohol för att "pumpa upp sig" och ladda inför ett 

slagsmål och att det var vanligt att vara påverkad av alkohol när det skedde uppgörelser 

mellan gängmedlemmar. Dessa uppgörelser eller konflikter kunde handla om rivalitet, 

spänningar och föreställningar om heder och respekt. Förutom alkoholrelaterade slagsmål 

inom gänget var det också vanligt förekommande att man drack alkohol innan man gav 

sig ut för att slåss med andra gäng. Alkoholdrickandet är en viktig del av socialisationen i 

gänget och det fungerar som ett klister vilket bibehåller sammanhållningen och 

solidariteten i gänget men vilket också bekräftar maskuliniteten och den manliga 

gemenskapen. Hunt och Laidler (2001) fortsätter att skriva att alkohol kan ses ha 

funktionen av en katalysator vad gäller våld, delvis för att alkoholdrickande oftast leder 

till slagsmål och delvis för att gängmedlemmarna inte bryr sig om vad som händer när de 

har druckit (Hunt, G.P. & K.J. Laidler, 2001). 
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4 Teoretiskt perspektiv 

 

Vi har valt att utgå från Isdals förklaringsmodeller av fenomenet våld. Tillämpningen av 

teorin gör vi med bakgrund ur olika perspektiv och begrepp. Dessa perspektiv och 

begrepp är maktlöshetsperspektiv, vanmakt och bemästringsperspektiv. Isdal (2001) tar 

också upp strukturell vanmakt, men vi har valt att begränsa oss till situationsbetingad, 

fysiologisk, personlig och känslomässig vanmakt. 

4.1 Maktlöshetsperspektivet 

Isdal utvecklar Eva Axelsens maktlöshetsteori som menar att socialiseringsprocessen är 

avgörande för det kontrollmönster en individ utvecklar. Axelsen (1997) fokuserar mycket 

på könssocialisering och skillnaden mellan hur män och kvinnor utvecklar kontroll över 

makt-maktlöshetsförhållanden och anser att flickor förefaller att vilja skydda sig mot den 

yttre makten genom att underordna sig (drar sig undan, depression, ätstörningar) så är 

pojkar mer benägna att utveckla kontrollmönster genom att ta befälet och kontrollen över 

omgivningen, pojkar använder hellre angrepp som försvar (Axelsen, 1997). 

Isdal (2001) menar vidare att ifall ett kontrollförsök lyckas så har vi en benägenhet att 

upprepa det och vi utvecklar ett reaktionsmönster som inte behöver vara influerat av vilka 

konsekvenser reaktionen får. Om lösningen (våld) en gång fungerade för att reducera en 

maktlöshetskänsla så är risken att personen kommer att fortsätta att upprepa samma 

beteende varje gång denne hamnar i liknande situationer eller får sådana känslor. 

Reaktionen som en gång fungerade eller var nödvändig fortsätts att upprepas trots att den 

inte längre fungerar eller är konstruktiv. Detta, menar han, är att kunna betraktas som ett 

psykiskt problem (Isdal, 2001).  

4.2 Vanmakt 

Vanmakt kan vara strukturell, situationsbetingad, fysiologisk eller personlig skriver Isdal 

(2001). Med det menas att aggression kan betraktas som ett symptom på betingelser som 

inte är bra. Aggressionen varierar under de förhållanden vi lever under, vanmakten som 

provocerar fram aggressionen kan dock ligga på olika plan. Den kan vara strukturell på 

det sätt att livsvillkor är så begränsade att de leder till vanmakt. Situationsbetingad genom 

att de situationer vi befinner oss i är av ett sådant slag att de skapar vanmakt. Den kan 
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vara biologisk och/eller fysiologisk då dessa förhållanden kan skapa vanmakt i individers 

liv. Isdal syftar till barn som går igenom olika uppväxtfaser och de förändringar de 

innebär orsakar obalans och osäkerhet och ibland därför aggression. Vanmakten kan 

också vara personlig i och med att det är ett förhållande i den enskilde personens historia 

som har skapat vanmakt. Isdal syftar återigen här på hur personer som barn blivit utsatta 

för våld eller övergrepp, avvisande, bristande omsorg, förlust, trauman och så vidare som 

har inpräntat en grundläggande känslomässig vanmakt hos barnet (Isdal, 2001). 

 

”Känslomässig vanmakt” definierar Isdal (2001) som en maktlöshet inför sina egna eller 

andras känslor. Maktlöshet kan vara; svårighet att känna igen eller förstå sina egna 

känslor, att inte veta hur man ska förhålla sig till egna eller andras känslor, att inte klara 

av eller visa eller uttrycka känslor och den viktigaste punkten menar han är att inte orka 

med eller stå ut med känslor för att därefter agera ut på ett sådant sätt att de svåra 

känslorna försvinner (Isdal, 2001). 

4.3 Bemästringsperspektivet 

Att se att allt beteende kan förstås som ett sätt att bemästra villkor, situationer eller 

känslor kallar Isdal för ”bemästringsperspektivet”. Beteenden som är skenbart 

meningslösa eller destruktiva som till exempel att skära sig själv, svälta sig till döds, 

misshandla eller förgripa sig på sina barn är inte alltid lätta att förstå menar Isdal, men för 

att lättare förstå dom måste man utgå från att människan har en benägenhet att upprepa 

beteenden om de en gång hjälpt. Om det någon gång hjälpt att reducera ångest genom att 

skära sig själv, så är man benägen, trots all uppenbar destruktivitet, att återuppta den 

gamla lösningen (Isdal, 2001) 

 

Isdal bygger här vidare på Eva Axelsens (1997) teori som innebär att allt 

mellanmänskligt beteende kan förstås som försök till att bemästra makt och 

maktlöshetsvillkor, att tackla andras makt och egen vanmakt (Axelsen, 1997). 

Bemästringen kan förstås på två sätt; beskyddande och givande. Det beskyddande 

elementet i våldshandlingen är att söka bemästra en obehaglig situation. Våldshandlingen 

blir till ett sätt att tackla rädsla och är ett beskydd i sig självt. Det givande i 

våldshandlingen ses som viktigare eftersom våldet ger en upplevelse av styrka och 
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kontroll, identitet, att andra ser upp till en, man får ett rykte och blir omtalad. Våldet 

knyts till positiva egenskaper som mod, styrka, tuffhet, oräddhet, handlingskraft och 

maskulinitet. Från upplevelse av vanmakt, skam, rädsla och så vidare, blir det väldigt 

attraktivt att bli tillskriven dessa egenskaper och våldet blir den metod som våldsmannen 

använder sig av för att hantera osäkerhet, maktlöshet och frustrationer i livet. På det sättet 

är allt beteende meningsfyllt inom bemästringsperspektivet. Våld kan därmed bli ett sätt 

att bemästra, i den meningen att angrepp blir bästa försvar. Våldet blir ett hjälpmedel för 

att hantera rädsla och ångest, samtidigt som det kan bli en trygghet i sig självt (Isdal, 

2001).  
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5 Resultatredovisning och analys 

 

Resultatdelen inleds med en presentation av de respondenter som har medverkat. Därefter 

delas resultatredovisningen och analysen in i en intrapersonell och interpersonell nivå 

vilka båda innehåller de teman som utvecklats från empirin. Den intrapersonella nivån 

har sin utgångspunkt i psykologi och det temat som ingår här är Motiv vilket relaterar till 

individens subjektivitet och inre psykologiska skeenden. Den interpersonella nivån utgår 

från socialpsykologisk förståelse och teman som ingår här (Ungdomstid, Familj, 

Gruppdynamik) fokuserar på samspelet mellan människor. Under varje tema ingår 

integrerad resultatredovisning och analys där empiri, analys, teori, citat och tidigare 

forskning varvas på ett tydligt sätt. 

5.1 Presentation av respondenterna 

Thomas är 18 år gammal, flyttade till en mellanstor stad i norra Sverige när han var två 

år. Hans föräldrar är skilda sedan han var ett år och lever med sina respektive. Thomas 

har bott hos sin mamma under sin uppväxt. Hans pappa brukade dock komma hem till 

familjen ibland för att han behövde pengar till droger, han var drogpåverkad och 

oberäknelig och Thomas berättar hur hans pappa brukade slå dom och mamman. Thomas 

kom in i våldet när han var 14 år då han blev provocerad av att någon kom fram till 

honom och ville bråka. Därefter fortsatte det tills för ett halvår sedan då han till slut 

kunde sluta. Han säger att han hade velat sluta i två år men att det hela tiden kom fler och 

fler personer som ville testa honom. 

 

Peter är 29 år och kommer från en förort i en mellanstor stad i norra Sverige. Peters 

föräldrar separerade när han var liten. På grund av kriminalitetet och familjeproblematik 

blev han fosterhemsplacerad hos sina morföräldrar vid två års ålder. Han bibehöll 

kontakten med sin pappa och av honom fick han tidigt lära sig det kriminella livet. Peter 

kommer ihåg hur hans pappa förklarade att han skulle lära sig att stjäla och ljuga och 

brukade ta med honom ut och stjäla. Själva våldet började när han var i 14 års åldern och 

kom in i gängkretsarna med mycket fylla och att det var viktigt att hävda sig mot de 

andra gängen och han beskriver det som en tävling i vem som kunde vara värst.  
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Magnus kommer från en mellanstor stad i norra Sverige och är 21 år. Han växte upp hos 

sin mamma, har en väldigt kylig relation till sin pappa som missbrukar. Han säger att han 

bara har träffat sin pappa kring fyra gånger under hela sin uppväxt och då har han alltid 

varit påverkad av droger. Magnus kom in i våldet när han var 14 år och han beskriver att 

han då kom in i fel kretsar som utmanade honom till att börja slåss och därefter fortsatte 

det till dess att hans mamma bestämde sig för efter rekommendationer av socialtjänsten 

att flytta och ta med sig Magnus ut till en landsort.  

 

Pelle är 23 år, kommer från en mindre stad i norra Sverige. Hans pappa och mamma 

skilde sig när Pelle var 17 år och Pelle berättar att han tog skilsmässan väldigt hårt. Det 

var i slutet av högstadiet som Pelle började att slåss och han beskriver det mest som 

fylleslagsmål. När han började studera på folkhögskola träffade han en tjej och då slutade 

han med att slåss och vill istället bilda familj, han säger att han tänker annorlunda nu. 

 

Franco är 24 år gammal och kom som treåring till Sverige från Iran. Han har därefter bott 

i en mellanstor stad i norra Sverige hela sitt liv. Franco är den ende av respondenterna 

vars föräldrar inte är skilda. Vid omkring 15 års ålder menar han att det började med 

fyllor och slagsmål. Idag skulle han kalla det för ”tuppfighter”, utan några rasistiska 

motiv utan det var en tävlan på skolgården om vem som var större och starkare. Under en 

sådan tävlan blev Franco riktigt arg när en kille slog till honom, av det reagerade Franco 

med ilska och aggression och det var hans första slagsmål och han säger sig sedan ha 

varit med om alla tänkbara slagsmålssituationer. Men det var då han för första gången 

åkte fast och fick sin första dom som han insåg allvaret i situationen. Efter domen 

utbildade han sig istället och har nu fast anställning. 

5.2 Motiv 

Här redovisar vi de främsta motiven vi kunde finna hos våra respondenter till varför de 

fortsatte att leva och strävade efter den våldsamma livsstilen.  

5.2.1 Rykte 

Genom att använda sig av våld kunde killarna skaffa sig ett rykte, skrämma andra och 
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därigenom få respekt. Detta är ett tema som alla fem håller med om. De tyckte om att ha 

ett rykte om att vara farlig och att andra var rädda för dem. Det bekräftade den typen av 

respekt de sökte efter och var den typ av självbild de försökte att uppnå och med ryktet 

ökade självförtroendet. Detta verkar stämma med Berglunds (1998) forskning som visar 

på att ungdomar kan använda sig av våldsam livsstil för att etablera sig och uppnå 

manligt självförtroende, medan att däremot vara ensam, kamratlös och osynlig är det 

största hotet mot den processen. Isdal (2001) säger angående detta att det som kan föregå 

aggression är starka känslor av vanmakt, varpå personen försöker att skaffa sig en 

känslomässig bemästring. Det var genom ryktet som våldet fann en funktion att verka 

avskräckande samtidigt som den ger uppmärksamhet, stärker självbilden och ger högre 

status. Peter berättar att det handlade mycket om att vara ”värre” än den tidigare 

generationen. Att skapa sig ett rykte handlade inte bara om sin person utan också om 

gängets eller sin generations rykte.  

 

…vi skulle jämt uppnå att vi skulle vara mycket mer våldsam än generationen före oss 

som gick på stan och slogs, dom hade slagits med cykelkedjor ja då skulle vi ha stora 

järnrör och det vart bara upptrappning hela tiden. 

 

Anledningen till att ha ett rykte i den meningen, menar Peter var att visa vilket område 

som var farligast så att ingen annan skulle våga gå in i den stadsdelen. Hemma gjorde de 

urklipp från tidningarna i ”tjocka pärmar” om vad som hade hänt och visade upp och 

skröt om bedrifterna för andra bostadsområden. Att få ett officiellt erkännande, menar 

Johansson (2001) innebär fördelen att inte ständigt bli utmanad, att hävda sig blir viktigt 

för att inte självbilden skall raseras och att andra börjar ”köra” med en (Johansson, 2001). 

 

Samtliga respondenter nämnde även att det fanns långsiktiga konsekvenser som under 

den våldsaktiva tiden uppfattades som positiva; man fick ett rykte och andra blev rädda 

för en. Enligt Isdal (2001) kan våldets långsiktiga konsekvenser, oavsett om det är 

negativa eller positiva öka sannolikheten för framtida våld. De positiva långsiktiga 

konsekvenserna kan enligt Isdal för en person vara att denne får status och respekt och 

andra förmåner. Peter förklarar att ryktet han uppnått hade konsekvenser som upplevdes 
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som helt och hållet angenäma:  

 

När man har fullt med folk bakom ryggen, man kan göra vad som helst, man går som 

en kung i stan. När man går in på en affär så törs dom inte ens säga åt en när man 

snattar liksom, då har man ett helt gäng med. Det är sån skön känsla. 

 

Men det fanns också andra konsekvenser; på grund av ryktet var det svårt att ta sig ur en 

konfliktsituation även om denne skulle vilja sluta med våldet. Thomas beskriver sin 

upplevelse av detta att han hade viljan att sluta slåss i två års tid innan han verkligen 

slutade. Anledningen till att det fortsatte var att det hela tiden kom fram nya personer som 

ville utmana honom. Detta stämmer också med Isdals (2001) beskrivning att en av de 

negativa aspekterna av de långsiktiga konsekvenserna är att det kan leda till otrygghet, 

genom att ju fler man utövat våld mot, desto större blir sannolikheten för hämnd. Det är 

också prestige att besegra någon som anses som farlig (Isdal, 2001). 

5.2.2 Bli respekterad 

Frågan om respekt blir extra viktig menar Johansson (2001) om man tvingas bryta upp 

från stabila förhållanden, slits mellan olika kulturer eller saknar stabila hemförhållanden. 

Faktorer som är betydelsefulla i hur ett utanförskap kan manifestera sig. Samtliga 

respondenter förutom Franco hade trassliga familjebakgrunder, men istället var Franco 

den ende invandraren och det fanns mycket rasism i hans stad, bland annat så gick Franco 

med i ett invandrargäng som slogs mot nazister. Detta kan tolkas att Franco på grund av 

sin invandrarbakgrund hamnat i ett utanförskap där det blir extra viktigt att hävda sig. 

Han började träna kampsport och blev efterhand alltmer involverad i våldet.  

 

En viss period så handlade det om att vara invandrare och att det var mot dem som 

hatade invandrare. 

 

Enligt Johansson (2001) kan utanförskapet ge känslor av uppgivenhet och rotlöshet med 

ett ökat behov av att vinna erkännande och ”respekt” som följd. Med ”respekt” menas att 

bli behandlad rätt och få den hänsyn man tycker sig förtjäna. Respekten är något som är 

svårt att vinna men lätt att förlora och därför måste den ständigt försvaras. 
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Maktlöshetsperspektivet menar att man söker sig till bemästring på grund av brist på 

makt och vad det innebär, bland annat inflytande, anseende och så vidare. Förövaren 

söker sig till detta inflytande och anseende, ”respekt”, genom våldshandlingar. 

 

Magnus trodde att största delen av varför han slogs var för att han ville visa andra att han 

var bra på någonting. Det var väldigt viktigt med andras uppskattning och att vara bäst i 

det man gjorde. Anledningen till att detta var så viktigt berodde enligt Magnus själv 

mycket på hans ålder. Även Pelle menade att han kände det som att han var duktig på 

något om han slogs. Thomas menar att respekt var något man fick om man var duktig på 

att slåss.  

 

Medan både Thomas och Franco förklarar att första gången som de slogs var det i 

självförsvar. Franco berättar om en händelse på skolgården då någon kom fram och 

attackerade honom. Han blev då först chockad och undrade varför personen gick till 

angrepp, därefter blev han förbannad och reagerade med att slå tillbaka. Enligt Raundalen 

(1997) finns det ett samband mellan obehagliga känslor såsom förödmjukelser och 

aggressivt beteende och enligt Isdal (2001) så vänder våldet på offerrollen.  

Respondenterna Magnus, Peter, Franco meddelar att under denna tid blev man 

respekterad och man respekterade sådant som förknippades med våld. De som var äldre 

och längre gångna i både våldet men också i kriminalitet var personer som hade hög 

status. Franco delger några attribut som han såg upp till;   

 

…om man var på en fest och en person gick undan för mig så gick en hel kö undan 

för någon annan, och det var sådana mål man hade liksom, att nästa vecka ska jag bli 

som han eller han ska jag hålla mig på god kant med. 

Magnus säger såhär: 

Man var ju liksom farlig och man var värst och man tvekade aldrig för nånting, så 

det räckte ju med att man bara så till några personer sen så var ju halva stan bakom 

sig i ryggen alltså. Så det var ju den slags respekten att man var som en kung eller så, 

man syntes och hördes hela tiden och alla folk snackade om en. 
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Livet på gatan präglas av att söka erkännande, skriver Johansson (2001) och att vinna 

erkännande innebär fördelen att inte själv ständigt bli utmanad. Enligt samtliga 

respondenter så är respekten en stark drivkraft. Samtidigt som de menar att denna respekt 

inte är den typ av respekt de egentligen vill ha. Pelle säger: 

 

Ja det är för att man vill visa att man är någonting...att folk ska inte se upp till en 

men att man ska bli omtyckt fast man blir omtyckt på ett fel sätt. Man tror att man ska 

få respekt, att man var den här stora, tuffa killen. 

 

Detta förefaller stämma med Uddén (2000) som skriver att våld kan vara ett sätt att skapa 

rädsla för att på så vis få uppmärksamhet och att bygga upp en bild av hur man vill vara. 

Samtidigt som det innebär en ständig osäkerhet genom att respekten hela tiden måste 

försvaras (Uddén, 2000). 

5.2.3 Våldsruset 

De omedelbara positiva konsekvenserna av våldet beskrev samtliga som en kick, ett rus, 

att man kände sig odödlig och oövervinnerlig. Som en gud eller kung. Pelle berättar att 

när han slåss känner han sig ”som hulken”. Franco berättar att just när man slåss så:  

 

slår hjärtat i 180, och ju snyggare det gick till desto bättre, de bara shit vad grymt 

jag gjorde det där, fan vad bra jag är på att slåss! 

 

Magnus beskriver känslan såhär:  

…pulsen går upp i 2000. Det är som en kick alltså. Det bara svartnar för ögonen. Jag 

hade aldrig nån ångest, jag tvekade aldrig på att gå in och slå till någon, aldrig. Man 

fick sån adrenalin att man bara skakade i hela kroppen. Som att sätta sig i en snabb 

sportbil och köra i 250. Det är samma känsla. 

På frågan om den är en drivkraft svarar han:  

Ja, det var som en drog faktiskt att slåss. 

 

Också Thomas beskriver känslan av att slåss i liknande ordalag. Att det var en 

adrenalinkick som man sökte efter och att det var roligt att slåss. Peter menar att 
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adrenalinet var en stark drivkraft, att det också var skönt att själv få en smäll ibland för 

det ökade kicken. Att kunna slå ner någon blir bevis på att man har kontroll över 

situationen, menar Thomas. Han liknar upplevelsen med ett maktspel där man ska bevisa 

sig överlägsen den andre: 

 

Det kunde hända att man hoppat på någon och dom inte ville slåss. Dom var inte alls 

nån fighter, men det sket man väl i då. Liksom, det var bara dej ska jag spöa och 

thats it. Har man siktat in sig på en kille man ska spöa spöar man honom också och 

man ger sig inte förrän man gjort det. 

 

Då man vet att man har segrat kan man slappna av och man känner sig lugn, menar 

Thomas, för då vet man att denna person inte kommer att resa sig igen och slå tillbaka.   

 

Peter instämmer i att det är viktigt med kicken, att den är en faktor som bidrar till att vilja 

fortsätta med våldet. Isdal (2001) menar också att de omedelbara konsekvenserna av 

våldet är känslomässigt positiva. Att våldet först ger en fysisk avspänning och med det 

menar Isdal att alldeles innan våldshandlingen går man in i den med hög spänningsnivå, 

muskelspänningar, högt blodtryck etcetera, man är stressad och spänd. Vid 

våldsutövandet så går spänningen direkt ner och kroppen upplever detta som positivt. Vi 

ser vidare en känslomässig urladdning, det vill säga en känslomässig lättnad. Våldet ger 

en maktupplevelse och tar bort vanmaktskänslor och våldet ger en känsla av att bemästra 

situationen genom att vända på offerrollen (Isdal, 2001). 

5.3 Ungdomstid 

Helmen Borge (2005) skriver att 80 procent av alla ungdomar provar olika former av 

antisocialt beteende och detta överensstämmer bra med samtliga av våra fem 

respondenter som under sin ungdomstid provat på olika former av antisociala beteenden 

som slagsmål, gängslagsmål, misshandel, kriminalitet i form av inbrott, skadegörelse, 

stölder och bilstölder. Peter och  Franco experimenterade med många droger medan Pelle 

tog amfetamin, Magnus rökte på hasch någon gång ibland medan Thomas var helt 

drogfri. Ben-Zur och Michael (2006) skriver att tonåringar söker samhörighet med 

jämngamla kamrater och att grupptrycket samt socialisationen i ungdomsgänget leder till 
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risktagande beteende i form av alkohol-och/eller drogintag, kriminalitet, vårdslös 

trafikkörning etcetera. De nämner också att de som har en stark orientering mot 

kompisgruppen tenderar att följa kompisars förväntningar och bli påverkade av gruppens 

attityder och handlingar (Ben-Zur, H & K. Michael 2006). Samtliga våra respondenter 

hade en stark orientering mot kamratgänget vid 14 års ålder när de var unga, 

indentitetssökande och ville ha samhörighet med och förebilder bland jämnåriga och 

äldre killar. De hamnade i fel kretsar och anammde kamratgängets attityder och 

handlingar. Franco svarade på frågan hur han hamnade i fel kretsar:  

 

Det var i samband med droger och alkohol, definitivt. När man hamnar i tonåren, 

gymnasiet vem är jag och man ställer sådanadär frågor.  

 

Samhörigheten med ungdomsgänget var viktigt för samtliga respondenter vilket bidrog 

till utvecklandet av risktagande beteende samt att deras attityder och handlingar blev 

influerade av gruppens livsstilsideal. Thomas berättar om de handlingar och attityder som 

präglade gruppen   

 

Man sticker på stan, vi slåss, vi slår ner så många som möjligt, får så lite spö som 

möjligt. Så får man mer och mer respekt för varje person man slår ner.  

 

Peter säger:  

Våldet började när jag var 14, när man börja dricka och gick på stan, när man gick 

med ungdomsgäng på stan och skulle hävda sig. Man gick på stan och putta på folk, 

var det någon som öppna käften så hoppa man på dom. Eller så slogs man mot nåt 

annat gäng eller ett annat bostadsområde så bestämde man träff nere på stan och så 

gick man ut och slogs.  

 

Magnus som hamnade i en krets med äldre och kriminella killar beskriver att 

grupptrycket hade stor inverkan på honom:  

 

Det bara flöt på som om det vore ett jobb eller skola liksom, det var bara ut på stan 
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bråka, hem sova, upp nästa dag kanske nån som snackat att det är lätt att göra 

inbrott där och så åkte vi dit och gjorde inbrott där. Så det bara flöt på och allt 

handlade egentligen om grupptrycket. Så fort dom äldre ringde liksom och det var 

någonting då inga problem jag hänger med, inga problem, hela tiden.  

 

Både maktlöshetsperspektivet och den fysiologiska vanmakten kan kopplas till 

respondenterna under ungdomsåren och ge förklaringar till varför respondenterna agerade 

med våld. Ben-Zur och Michael (2006) nämner att ungdomsåren innebär stora 

relationsmässiga, emotionella och kognitiva förändringar hos ungdomar och vi menar att 

dessa förändringar och utmaningar kan skapa vanmakt hos ungdomar. Denna vanmakt är 

den fysiologiska vanmakten och den syftar till den unge individens uppväxtfaser vilka 

innebär förändringar som orsakar obalans och osäkerhet vilket ibland kan medföra 

aggression (Isdal, 2001). Denna vanmakt kan kopplas till de emotionella problem som 

Ben-Zur och Michael (2006) nämner föregår aggressioner och våld hos ungdomar. Sett 

utifrån ett maktlöshetsperspektiv så är den fysiologiska vanmakten ett 

maktlöshetsförhållande över vilket unga män försöker att skaffa sig kontroll genom att de 

tar befälet och är utagerande (Isdal, 2001). 

 

Också ett bemästringsperspektiv går att tillämpa på våra respondenter i ungdomsåren. 

Våldshandlingar hos respondenterna kan förklaras som bemästrandet av rädsla och 

vanmakt som grundar sig i en osäker identitet, önskan om erkännande från jämnåriga 

kamrater samt i begränsade ekonomiska resurser vilka är typiska kännetecken för 

ungdomsåren. Bemästrandet genom våld upplevs som givande då respondenten lyckas 

vända på sin rädsla och osäkerhet till att uppleva styrka, kontroll, identitet och att andra 

ser upp till honom.  

 

Peter svarar på frågan hur det var att komma in på behandlingshem:  

Ja jag fick vara mig själv utan att bygga upp en massa fasader och sånna grejer, bäst 

på att stjäla bilar eller bäst på att slåss eller man bygger upp allt såntdär, en 

identitet. Men det var jobbigt i början då visste jag inte ens vem jag var, när dom tog 

bort alla dom här grejerna för mig. Då var det skitjobbigt. - Men du hamnade mycket 
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i den här typ av gemenskap, det är viktigt att bygga upp en stark identitet? Ja om man 

inte var bra i skolan då skulle man vara bäst på att vara sämst istället. Så man gjorde 

allt för att bli värst på att vara värst.  

Pelle berättar:  

Ja, när man är ute och slåss, jag får en känsla att jag är duktig på någonting. Jag har 

alltid varit en bråkstake förut och alltid varit duktig och ställt till med problem, ute 

och slåss och då får man en känsla av att man tror att man gör något bra fast i själva 

verket är det ju dåligt. 

Magnus berättar:  

Jag var 13-14 år när jag höll på med allting. Och jag umgicks ju med dom som var 

från 18-19 och 21 och då skulle man ju hela tiden bevisa att man hade platsen där, 

att man hängde med dom grabbarna. 

5.4 Familj 

I temat familj undersöker vi skilsmässor och vad det kan innebära att bli uppfostrad av en 

ensamstående moder. Vi fokuserar på dessa områden då de var gemensamma nämnare 

för tre av våra respondenter. 

 

Thomas, Pelle, Magnus och Peter har alla erfarenheten av att föräldrarna har separerat. 

Magnus, Thomas och Peter var väldigt små när deras föräldrar skiljde sig medan Pelle 

var 17 år när hans föräldrar tog ut skilsmässa. Pelle beskriver att han tog skilsmässan 

hårt. Pelle svarar på frågan hur det kom sig att han hade mycket aggressioner: 

 

Det var allt runtomkring, i samband med att morsan och farsan skilde sig och att det 

var strul överallt. När man är nykter så håller man allting inom sig man visar inte så 

mycket känslor sedan när man väl dricker ute på festerna då blir det automatiskt att 

det kommer upp allting på en gång. 

 

Raundalen (1997) nämner studier från Usa och Storbritannien vilka visar på att det är 

uppfostringsklimatet före, under och efter skilsmässan som skapar negativa konsekvenser 

i form av våld och kriminalitet. I en långtidsstudie framgick det att ungdomsproblem och 

aggressioner hos tonåringar hade ett tydligt samband med föräldrakonflikten. Flera 
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studier har kommit fram till att de ökade aggressionerna berodde på emotionella 

störningarna på grund av föräldrakonflikten och inte av att fadern var frånvarande 

(Raundalen, 1997). I Pelles fall går det att koppla känslomässiga frustrationer med 

problematiska hemförhållanden som sedan resulterade i ett ökat engagemang i 

kamratgäng och våldsproblem. Kopplingen syns särskilt tydligt vid 17 års ålder då hans 

föräldrar tog ut skilsmässa. Men redan vid 14 års ålder kom Pelle in i fel kretsar där han 

började att engagera sig i kriminalitet och våld. Detta fortsatte sedan även efter 

skilsmässan ända fram till 21 års ålder. Pelle berättar:  

 

Jag har alltid haft med polisen att göra, inbrott, skadegörelse, stölder och mycket 

misshandel hit och dit.  

 

Pelle berättar hur han gått över gränsen flera gånger och beskriver hur det har svartnat för 

ögonen på honom under slagsmål, hur alla känslor kommit upp till ytan och hur han har 

tappat kontrollen och fortsatt att slå och sparka på någon som redan är försvarslös och 

ligger ner. Här kan man koppla den emotionella störningen som har sin bakgrund i det 

konfliktfyllda hemmet. Utifrån den fakta vi har om Pelle så kan vi ge stöd åt tidigare 

forskning om att familjekonflikter bidrar till emotionella störningar hos tonåringar vilka 

utmynnar i kriminalitet och våld. Empirin stödjer också Sandström (2000) som skriver att 

maktlösheten förstärks när ungdomar ser att föräldrarna inte kan hantera sin egen 

livssituation och att detta i sin tur leder till destruktiv aggressivitet. 

 

Utifrån vår valda teori kan vi förstå Pelles våldsamma handlingar då vi tillämpar 

maktlöshetsperspektivet, vanmakt och bemästringsperspektivet. Maktlöshetsperspektivet 

beskriver hur pojkar tillämpar utåtagerande beteende när de hamnar i 

maktlöshetsituationer och hur det aggressiva beteendet upprepas om det tidigare upplevts 

som belönande (Isdal, 2001). Pelle hade erfarenhet av många misshandel och slagsmål 

vilket tyder på att han använde sig av våld för att bemästra de maktlöshetsförhållanden 

som rådde i hans liv. Maktlöshetsförhållanden utifrån Pelles fall grundar sig i svåra 

hemförhållanden vilket får Pelle att uppleva känslomässig och personlig vanmakt. Den 

känslomässiga vanmakten uppkommer med de starka och troligen obearbetade känslorna 
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som har samband med föräldrakonflikten medan den personliga vanmakten härrör i 

förhållanden i den enskildes liv, i detta fall i ett problematiskt hemförhållande. Förstått 

utifrån ett bemästringsperspektiv så hjälper våldshandlingarna Pelle att vända på den 

känslomässiga och personliga vanmakten och det ger honom både en beskyddande och 

givande belöning. Det beskyddande elementet i våldshandlingarna består i att han 

försöker att bemästra sin vanmakt medan det givande elementet förser honom med 

upplevelsen av styrka, kontroll och identitet. Våldet blir på detta sett meningsfullt för 

Pelle då han upplever att han genom våldshandlingarna kan vända på sin vanmakt.  

 

Det framkom också känslomässig och personlig vanmakt hos Thomas men i detta fall så 

berodde det på andra hemförhållanden. Han berättar hur hans fader strulade när han var 

liten, att han kunde vara aggressiv och ge sig på honom, hans syster och mor. Han 

berättar:  

 

Ja han var nästan alltid drogpåverkad, så han snedtände väl mest. Eller om mamma 

sa nåt fel eller nånting kunde han bli förbannad också, så hon låste in sig nånstans så 

gick han på mig och min syster istället.  

 

Thomas tror att det är mycket därför han har byggt upp sitt psykiska försvar att om någon 

hyttar till så slår han tillbaks. För att förklara den personliga och känslomässiga 

vanmakten hos Thomas kan vi koppla den till den misshandel han utsattes för av sin far i 

barndomen. Dessa starka upplevelser av utsatthet, kränkning och rädsla har varit 

obearbetade och vid varje tillfälle som han upplevt sig vara hotad så har dessa känslor 

väckts till liv igen och skapat obehag. Den känslomässiga vanmakten består i att de 

obehagliga känslorna är intensiva och många på samma gång vilket kan vara svårt att 

hantera på ett konstruktivt sätt. Känslor av obeskrivligt obehag som han kommer i 

kontakt med leder till en offerkänsla och upplevelse av maktlöshetsförhållande vilket 

behöver bemästras. Utifrån bemästringsperspektivet förstås våldshandling som ett bästa 

försvar och våldet blir det medel som upplevs ge skydd och som hjälper till att tackla 

rädsla. Våldet blir givande då han vänder på offersituationen genom våld, då våldet 

hjälper till att omvandla känslor av ångest, vanmakt, rädsla till kontroll, makt, styrka och 
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identitet. 

 

I Örebroprojektet  av Olofsson som Sarnecki (1981) presenterar framkom det att 

arbetarklasspojkar med en förvärvsarbetande eller en icke-förvärvsarbetande 

ensamstående mamma löper störst risk att hamna i kriminalitet. Våra resultat kan styrka 

denna forskning då tre av respondenterna, Magnus, Thomas och Pelle kom från 

arbetarklassbakgrund med en ensamstående moder och engagerade sig i våld och 

kriminalitet. 

 

5.5 Gruppdynamik 

5.5.1 Inledande av gängtillhörighet 

Respondenternas våldsamhet korrelerar till involverandet i olika gänggrupper i 14 års 

åldern. De menar att deras våldsamma livsstil började i och med att de i den åldern var 

nere på stan med ungdomsgängen. Magnus berättar att han började med våld så var det på 

grund av påtryckningar från andra i hans umgängeskrets. För honom började det en kväll 

vid Statoil och gänget såg en person som de valde ut som måltavla och sa till Magnus att 

gå fram och göra nånting mot honom (slå ner honom). Magnus berättar att efter den 

händelsen började han att vara med dessa personer mer och mer, började dansa med dom 

och samtidigt eskalerade våldet för som han säger att det var viktigt att bevisa sin plats 

och att man kunde.  

 

Magnus poängterar flera gånger under intervjun att den främsta anledningen till att han 

började slåss var för att han hamnade i fel kretsar och att våldet främst handlade om 

grupptryck. Medan han själv var mellan 13 till 14 så umgicks han med personer som var 

mellan 18 till 21 år gamla och i den miljön blev det väldigt viktigt att bevisa att man hade 

en plats bland dom. Pelle berättar att han också började umgås med ”fel” personer när 

han var 14 år. Det var gäng med personer från klassen och några som var lite äldre och 

han förklarar att han var tillsammans med det här gänget under hela tiden då han slogs till 

dess han var 21 år. Även Franco menar att våldet utvecklades i de kretsar han höll sig till 

i åldern 15 till 20 år. Att våldets trappades upp och nådde sin kulmen kring 18-19 och 
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därefter trappades det ner igen vid 20 års åldern.  

 

Bernburg och Thorlindsson (1999) har också funnit att grupptrycket är av betydelse för 

inledandet av en kriminell livsstil, och att ungdomsvåld är en del av socialisationen inom 

det kriminella ungdomsgänget. Att den sociala kontrollen har betydelse och att den 

påverkar våldet på ett liknande sätt som den påverkar ungdomsbrottslighet. Studien 

påvisar stark korrelation mellan kriminella gäng och uppkomsten av ungdomsvåld. 

Förskjutning av socialisation från samhället till gängen och deras preferenser där 

värderingar som nöje, äventyr, spänning, kickar, strävan efter makt och status ses som en 

tänkbar förklaring till ungdomsvåld (Bernburg, J & T. Thorlindsson, 1999). Sambandet 

mellan kriminella gäng och våld som framgår i denna studie kan kopplas till vår empiri 

då samtliga respondenter varit inblandade i kriminella gäng och våld. 

 

Peter socialiserades in i det kriminella livet på direkten genom att hans pappa 

uppmuntrade honom till att stjäla och ljuga, men började ändå inte med våld förrän han 

var 14 år och detta också i samband med gäng. Peter svarar på frågan när det började: 

 

När jag var 14, när man börja dricka och gick på stan, när man gick med 

ungdomsgäng på stan och skulle hävda sig. Då började det. 

- Fanns det nån anledning att man gjorde det? 

Nä nä ingenting, bara det att man skulle få ett rykte eller man trodde väl att man var 

nån. 

5.5.2 Attityder och föreställningar 

Alla respondenter poängterar starkt vikten av status i gängen och mellan gäng. Franco 

menar att det viktigaste av allt var att att ha hög status, han säger: 

 

Nog klart var det mycket status att klappa till någon, folk pratade om det, folk flyttade 

på sig när man kom på gymnasiefesterna. När man fick en sådan respons tillbaka 

som att någon flyttar sig på en gymnasiefest eller att man bara behövde säga så här, 

vet du vem jag är? Alltså det spädde på det här egot till 110 procent. Och den ene var 

värre än den andre liksom. Om någon flyttade sig för mig så gick en hel kö åt sidan 
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för en annan, det var hela tiden sådana mål man hade, att nästa vecka eller nästa 

månad ska jag bli som han eller han ska jag börja umgås med, han ska jag hålla mig 

på god kant med, lite så. 

 

Pelle menar att när han var ute med gänget på stan och sökte upp andra att slåss mot så 

var det en känsla av att ha enorm makt. Dessa föreställningar verkar vara genomgående 

hos samtliga respondenter. Thomas förklarar det såhär:  

 

Man vill ju ha så stor respekt som möjligt så att ingen vågar gå på en själv eller sina 

kompisar. För det var det många av mina kompisars vänner som inte jag kände som 

menade att man får väldigt stor respekt om man är bra på att slåss. 

 

Peter berättar om gäng som slåss mot varandra och att det främst handlar om vem som 

var värst, i betydelsen av grovt våld och kriminalitet och att man såg upp till 

generationerna tidigare som hade bott i bostadsområdet och vilket bostadsområde som 

var ”värst”. Han förklarar hur man pratade inom gänget:  

 

Ja typ vem som var värst och vad han hade gjort då och drog historia och så vi skulle 

jämt uppnå att vi skulle vara mycket mer våldsam än generationen före oss som gick 

på stan och slogs, dom hade slagits med cykelkedjor ja då skulle vi ha stora järnrör 

och det vart bara upptrappning hela tiden. 

 

Detta visar som Isdal (2001) säger att vi kan sträcka oss långt för att uppnå gruppens 

erkännande och att den enskilde påverkas starkt av gruppens beteendenorm. Genom ideal 

om våld och genom att våld skapar uppmärksamhet och position samtidigt som man 

känner sig starkare med gruppen (Isdal, 2001). Pelle säger: 

 

Jag hade alltid min bror med mig, han ställde alltid upp för mig, men mest alla 

kompisar runtomkring som man hade, sedan blev det automatiskt att man hjälper 

varandra…. Jag känner mig..., jag känner att jag kan ta allihop. Det är bara för att 

man är så många som stor grupp när man går ut…Ja, man tror att man är hulken. 
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Utifrån ett bemästringsperspektiv kan gängbildning ses som ett sätt att stärka varandra, 

att motivera varandra till att inte förlora och eller bli ett offer för motståndarna. Det blir 

enklare att bemästra situationen i gänget, samtidigt som statusen höjs om man är duktig 

på att slåss. Detta i sin tur ökar uppbackningen från gruppen och känslan av bemästring. 

Samtidigt som det upplevs som viktigt att behålla sin plats i gruppen och upprätthålla sin 

heder. Detta påvisas av Johansson (2001) som menar att det är viktigt att upprätthålla just 

sin heder genom att inte vara sämre än någon annan och att syftet med detta är att behålla 

sin position i gruppen (Johansson, 2001). Detta är tydligt även i Magnus fall som 

poängterar vikten av att behålla sin plats i gänget genom att alltid ställa upp. Han säger: 

 

Ja jag tror det för att jag var 13-14 år när jag när jag höll på med allting. Och jag 

umgicks ju med dom som var från 18-19 och 21 och då skulle man ju hela tiden 

bevisa att man hade platsen där, att man hängde med dom grabbarna. Så det var ju 

därför. 

På frågan varför man alltid ställer upp för gänget svarar han: 

Ja anledningen tror jag är att man liksom 80- 90 procent är grupptrycket. Man ska 

bevisa är att man är nånting. Att det blir som att nån i det här gänget stör sig på den 

här personen och går fram och käftar och då ska man synas och man ska höras. Man 

går dit fram och bara gör klart allting, man klappar på honom och det är inget mer 

med det. 

 

Pelle säger också att det handlar mycket om att försvara sig själv och varandra och att det 

finns känslor av stolthet i det. Men i kontrast till det syftet menar Franco att i hans 

erfarenhet så bestod gruppen mycket av individualister och att det handlade mest om att 

vara bättre än de andra och försvara sig mot de andra i gruppen, han säger till exempel 

såhär: 

 

En viss period så handlade det om att vara invandrare och att det var mot dem som 

hatade invandrare. Det bröts upp ganska fort, det sjuka är ju att när inte vi hade 

någon att tjafsa med då började det att vändas mot varandra istället. Det handlade 
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inte om att man hade så mycket aggressioner men om jag säger så här, alla var ju 

lättända. Det kunde räcka med att du kollade på någons tjej, ja då vände sig våldet 

mot varandra istället. 

 

Som en jämförelse till detta skriver Johansson (2001) att gängmedlemmen blir utmanad 

och att utmaningen innebär en kränkning och att det då är viktigt att visa att man inte är 

någon som viker sig. Även här spelar upprätthållandet av heder och respekt in genom att 

upprätthålla sin position (Johansson, 2001). 

5.5.3 Alkohol  

Att dricka alkohol i samband med våld var vanligt bland fyra av fem av våra 

respondenter. Endast Magnus menar att det var mycket sällan eller inte alls som han 

drack alkohol eller slogs påverkad av alkohol. De övriga drack ofta alkohol och ofta i 

samband med slagsmål och socialisation i gäng. Peter beskriver 14 års åldern som en 

period då man började att dricka, befinna sig nere på stan och vara i gäng och att detta 

också var startpunkten för hans våldsamma livsstil:  

 

När jag var 14, när man börja dricka och gick på stan, när man gick med 

ungdomsgäng på stan och skulle hävda sig. Då började det. 

 

Även Thomas och Franco menar att våldet började kring 14 – 15 års åldern då man 

”började hänga med ’fel’ slags personer”. Franco säger att det var under gymnasietiden 

som det började för honom och i samband med alkohol (och droger), enligt Hunt och 

Laidler fungerar alkoholen som ett inslag i uppgörelser mellan gängmedlemmar och till 

andra gäng. Drickandet blir en viktig del av socialisationsprocessen (Hunt, G.P. & K.J. 

Laidler, 2001). Franco svarar på frågan hur våldet fortsatte: 

 

Ja, jag sitter och skrattar nu det är för att jag tycker att det är så dumt när jag tänker 

tillbaka nu när jag har mognat och så där. Nä men det fortsatte väl, jag umgicks väl 

mycket med ordentliga som med fel personer om jag säger så. Någon gång i 

gymnasiet sneade det helt och då blev det bara med fel sorts personer. 

-Hur hamnade du i det? 
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Det var väl i samband med droger och alkohol, definitivt. När man hamnar i tonåren, 

gymnasiet vem är jag och man ställer sådanadär frågor.. 

 

Thomas berättar om första gången han slogs och förklarar att han var med sina vänner 

nere på stan och drack, varpå en okänd ungdom kom fram och började knuffa honom och 

han svarar med att slå tillbaka. Han förklarar att han därefter fortsatte att dricka mer och 

att detta gjorde honom extra retlig: 

 

Ja jag vet inte, började vara mer och mer på stan började dricka mer och om jag 

druckit sprit kunde jag snedtända ganska lätt och bli väldigt arg och bara gå på 

någon utan vidare. 

 

Detta verkar understryka vad Hunt och Laidlers (2001) studie säger om att det är vanligt 

förekommande att alkohol fungerar som en katalysator till våld. Att alkoholdrickande 

oftare leder till våld genom att man inte bryr sig om några konsekvenser. Det är också 

vanligt med alkohol som en ingrediens innan man söker sig ut på stan för att slåss (Hunt, 

G.P. & K.J. Laidler, 2001). 

5.5.4 Gruppens identitet 

Mycket av gruppens identitet visar sig handla om tidigare generationer och ”de äldre” 

och mer erfarna och tyngre kriminella. Att dessa personer uppfattas som ett uppställt mål 

och ideal för gruppen har vi funnit hos särskilt Magnus, Peter och Franco som menar att 

man såg upp till de äldre kriminella med egenskaper som att vara orädd, farlig, duktig på 

att slåss, kriminell och så vidare. Ju farligare rykte de kunde skapa om sig själva desto 

längre upp i gänget kunde de stiga, desto mer respekt de fick av andra, desto mer makt 

fick de och med respekten som följde kom andra fördelar som inflytande och tjejer. 

Längst upp i gängets rangordning fanns de äldre som hade rykte om sig att vara bra på att 

slåss, som var starkt respekterade, som var kriminellt belastade, som hade kontakter och 

som använde knivar eller vapen. Franco uttalar sig såhär om dessa ideal: 

 

-Vad var det som du såg upp till hos de här killarna? 

Ehh, oftast var dom äldre, något år äldre men det fanns också folk som var i samma 
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ålder. Det man såg upp till var den respekt dom hade, det var nog det som var det 

största, med respekt så tillkom så mycket annat, det var det här med tjejerna, tjejerna 

var så här oh gud dom här vill vi vara med och blev glada om de blev bjudna på fest 

som dom hade anordnat, och så var det pengar, alltså de flesta var kriminella, det är 

inget att sticka under stolen med, och att de inte var rädda för någon, på vissa såg 

man tomma blicken och då tänkte man den där djäveln han har hjärta, den där skulle 

inte backa för en björn om den attackerade honom, och det var fan vad coolt. 

 

Peter berättar om sina tidigare ideal när han får frågan vad våldet handlade om: 

Vilket bostadsområdet som var värst. Typ.. Men sådär hade det ju vart i generationer 

då i X och i Z också, alltså dom som var äldre än oss hade gjort samma saker också. 

Sen vart det ju bara värre och värre.  

- Hur pratade man då? 

Ja typ vem som var värst och vad han hade gjort då och drog nån historia och så vi 

skulle jämt uppnå att vi skulle vara mycket mer våldsam än generationen före oss som 

gick på stan och slogs. 

 

Peter och Magnus talar också om vad viktigt det är att hävda sig och bevisa sin plats i 

gänget genom att delta i antisociala beteenden. Detta går att starkt förknippa med Isdals 

(2001) påstående om att en grupp kan frambringa våld genom sina gruppideal, genom att 

våld ger uppmärksamhet och erkännande eller genom att våld blir avgörande för ens 

position i gruppen. 

5.5.5 Gruppdynamik och mansrollen 

Respondenterna har en mansroll och/eller ett mansideal som förhärligar och rättfärdigar 

våld och utifrån bemästringsperspektivet kan vi tolka acceptansen för våld inom 

mansrollen som givande för respondenterna eftersom våldet ger dem upplevelsen av 

styrka, kontroll, identitet och rykte. Isdal (2001) menar att våldet blir ett instrument att 

tackla obehagliga situationer, andras makt och egen vanmakt.  

 

Mansidealet skapas i samband med de intryck som de får från respekterade 

gängmedlemmar, kända filmpersonligheter som Paolo Roberto och före detta hårdingar 
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som Francos boxningstränare. Mansidealet skapas i samspelet mellan respondenterna och 

deras gängmedlemmar dels när de drar historier för varandra om de bravader som de har 

lyckats med i slagsmål, dels när de yngre killarna i gänget, som Franco och Magnus, 

lägger märke till de coola snubbarnas inflytande på omgivningen. Pelle svarar på frågan 

om vad kompisarna tyckte om att vara ute och slåss: 

 

De tyckte precis likadant, man skryter ju alltid om att man går ut och slåss, att det 

var bra att man va ute och spöade typ sådana saker.  

 

Peter får frågan om han blev mer våldsam med tiden:  

Ja för varje gång man gick ner på stan så gjorde man värre grejer och sånna saker 

alltså om man slog nån på käften eller sparka nån på käften så han tappa nån tand så 

nästa gång slog man av armarna med en pinne eller någonting...så det blev grövre 

och så satt man och romantiserade det där satt och prata om det och tyckte det var så 

häftigt och sådär. 

 

Franco får frågan om han såg upp till de personer han umgicks med:  

Inte från första början men sedan när man väl var inne i det, shit där är han och han, 

han som har gjort si och så, då var man såklart så här oj kolla vem jag är nu då jag 

umgås med dem här, det var lite småballt liksom och mycket brudar fick man också. 

Jag träffade på folk som man tänkte oh shit fan vad coola snubbar, som den vill jag 

bli. 

 

Bara Franco hade tillgång till en fader medan de övriga respondenterna kom från 

skilsmässofamiljer och hade en svag kontakt med sin fader eller ingen alls. Magnus hade 

vuxit upp utan sin fader, Thomas hade haft dålig kontakt med sin fader fram till det han 

var sex-sju år gammal, Peter blev fosterhemsplacerad när han var två år men hade haft 

kontakt med sin fader under hela sin barndom, Pelles föräldrar skildes när Pelle var 17 år 

och efter det hade han haft svag kontakt med fadern. Samtliga av våra respondenter kom 

från arbetarklassen och de umgicks med gängmedlemmar som hade liknande bakgrunder.  

Thomas berättar: 
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Ja du, alla kommer väl från ganska struliga familjer. Det är väl ungefär det man vet, 

liksom mer ville man inte ha reda på.  

 

Alla respondenterna hade vid 14 års ålder sökt sig till ett kamratgäng som blev centralt i 

deras liv, inte minst var kamratgänget betydelsefullt för skapandet av mansrollen. Våra 

empiriska resultat ger stöd åt Gronseths studie som poängterar att kamratgänget blir 

betydelsefullt för de arbetarklasspojkar som vuxit upp utan fäder. Inte minst ger det stöd 

åt Gronseths studie (citerad i Sarnecki, 1981) om att mansrollen inom det särskilt givna 

kamratgänget utvecklas på ett överdrivet sätt där våld och kriminalitet ingår som viktiga 

medel för meningsskapande och självförverkligande (Sarnecki, 1981). 
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6 Diskussion 

 
Syftet med arbetet är att belysa vad som motiverar vissa killar att tillämpa våld som 

problemlösning i deras vardag utifrån dessa killars egna förståelse för sina 

våldshandlingar. Frågeställningarna i arbetet har varit hur killarnas föreställningar och 

attityder ser ut, vad killarna säger om våldets positiva effekter samt hur deras sociala 

nätverk såg ut.  

 

Om vad som motiverade respondenterna till att tillämpa våld fann vi att våldet hade 

konsekvenser som under den aktiva tiden tolkades som positiva. Våra fynd visar på att 

det var viktigt att få respekt. Genom att vara värre än tidigare generationer och hävda 

vilket område som var farligast fick man officiellt erkännande för sin farlighet, något som 

var eftersträvansvärt då respondenterna ville skapa ett rykte och därigenom få 

självförtroende. Vilket är jämförbart med Johansson (2001)  som skriver att livet ”på 

gatan” präglas av att vinna erkännande, att respekt är svår att vinna men lätt att förlora 

och att våldet blir en viktig del i identitetsskapandet och att ha vunnit officiellt 

erkännande innebär fördelen att inte ständigt bli utmanad. Ifall omgivningen visade rädsla 

så uppfattades det som en positiv bekräftelse. Detta kan jämföras med Uddén’s (2000) 

resultat om att aggressivitet kan vara ett sätt att skapa rädsla för att få uppmärksamhet, 

vilket innebär att bygga upp en bild av den man vill vara och få ett rykte. Dock är de 

långsiktiga konsekvenserna negativa eftersom ju farligare rykte man har desto fler 

kommer att vilja utmana en, vilket bekräftas av Isdal (2001). Slagsmålet gav en stark 

rusupplevelse, känsla av odödlighet och oövervinnerlighet och att vinna ett slagsmål var 

känslomässigt tillfredställande. Tidigare forskning visar också att våldet ger en 

känslomässig urladdning och fysisk avslappning och en makt och kontrollupplevelse 

(Isdal, 2001). Vidare visar fynden att föreställningarna var att respondenterna själva sökte 

efter att bli uppskattade och uppfattade som duktiga på något. Det positiva var 

upplevelsen av att tro sig bli omtyckta i gruppen och respekterade av omgivningen, något 

som delvis bekräftas av Berglund (1998) enligt hans fynd om vikten av att skapa ett 

”manligt självförtroende” i den våldsamma livsstilen (som baseras på gäng). En bild flera 

menar att de senare insåg inte stämde då det sociala nätverket baserades helt på att få 
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bekräftelse för hur farlig man kunde vara. Utifrån maktlöshetsteorin går det att säga att 

den starka bakomliggande drivkraften till att skaffa sig makt är i själva verket en yttre 

handling för att fylla en stor inre brist av kontroll. Det vill säga bemästring av vanmakt. 

Även negativa konsekvenser av våldet gjorde att det var svårt att sluta slåss, till exempel 

att ständigt bli utmanad som följd av sitt rykte.  

 

Att gå med i ett gäng var något som skedde för samtliga respondenter kring 14 års åldern 

och i gänget uppmuntrades individen till att utföra våldshandlingar. Det motiverande var 

att bevisa sin plats i gänget för att få andras gillande, behålla sin position i gruppen och få 

gruppens beundran genom att hävda sig själv och sin farlighet. Detta går att jämföra med 

Bernburg och Thorlindsson (1999) som skriver om grupptryckets betydelse för 

inlärningen av bland annat en kriminell livsstil men också ungdomsvåld och att våldet 

kan ses som ett resultat av en förskjutning av socialisation från samhället. Det stämmer 

också överens med Berglunds (1998) material som hävdar att genom den våldsamma 

livsstilen försöker ungdomar att etablera sig och få ett så kallat ”manligt självförtroende”. 

Respondenternas föreställningar inom gruppen var att det var respektingivande att kunna 

slå ner någon, att kunna försvara gruppen och demonstrera gruppens farlighet för att den 

inte skulle bli attackerad av andra grupper. Föreställningen för de enskilda 

respondenterna om gänglivet var att de där blev bekräftade, omtyckta och respekterade. 

Det som uppfattades som positivt var att få gruppens uppskattning, att man blev omtyckt 

och populär. Som Isdal (2001) skriver att människor kan sträcka sig långt för att uppnå 

gruppens erkännande och att gruppen kan frambringa våld genom dess ideal, ge våld 

uppmärksamhet och erkännande. Att socialiseras in i gruppen var ofta i samband med 

alkohol och alkohol användes även i slagsmålen. Alkohol är en viktig del i gänglivet som 

också bekräftas av Hunt och Laidler (2001). Utifrån maktlöshetsteorin kan man se 

gruppen som ett skydd mot den personliga vanmakten inför att vara ensam och ogillad 

och därmed utsatt i vanmakt.  

 

Uppsatsens frågeställningar om våldsutövande killars attityder och föreställningar samt 

om ungdomarnas sociala nätverk finner vi bland annat svar i temat Ungdomstid. Helmen 

Borge (2005) skriver att 80 procent av alla ungdomar provar olika former av antisocialt 
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beteende och detta överensstämmer bra med samtliga av våra fem respondenter som 

under sin ungdomstid provat på olika former av antisociala beteenden som slagsmål, 

gängslagsmål, misshandel och olika former av kriminalitet. Tre av respondenterna 

brukade alkohol och droger medan den fjärde respondenten inte tog droger och den femte 

inte drack alkohol. 

 

Samtliga respondenter i denna studie hade en stark orientering mot kamratgänget och de 

anammade gängets attityder och handlingar vilket resulterade i risktagande beteende 

såsom alkohol-och drogbruk och kriminalitet vilket i sin tur bidrog till våld. Detta går i 

linje med Ben Zurs och Michaels (2006) studie som visar på att grupptrycket och 

socialisationen i ungdomsgänget leder till risktagande beteende. Som svar på uppsatsens 

syfte om att belysa om vad som motiverar vissa killar att tillämpa våld så understryker vi 

betydelsen av anammandet av attityder och föreställningar i kamratgänget. Dessa bidrar 

till risktagande beteende vilka inbegriper drog-och alkoholbruk samt kriminalitet vilket 

kan leda till våld. Vad gäller frågeställningen om hur respondenternas sociala nätverk såg 

ut så kan vi se att kamratgänget har stor betydelse. 

 

Uppsatsen syfte besvaras delvis utifrån den fysiologiska vanmakten vilken knyter an till 

de fysiologiska, psykologiska och sociala förändringar hos ungdomar vilka orsakar 

obalans och osäkerhet vilket kan resultera i aggression. Utifrån maktlöshetsperspektivet 

kopplas den fysiologiska vanmakten med ett maktlöshetsförhållande vilka unga män löser 

med ett utagerande beteende. Bemästringsperspektivet förklarar våldshandlingarna som 

ett bemästrande av rädsla och vanmakt som har sitt ursprung i en osäker identitet, önskan 

om erkännande av kamratgänget samt begränsade ekonomiska resurser. Våldet upplevs 

som givande då respondenten med dess hjälp lyckas vända på sin rädsla och osäkerhet till 

att uppleva styrka, kontroll, identitet och att andra ser upp till honom (Isdal, 2001). 

 

Temat familj svarar delvis på frågeställningen om hur det sociala nätverket såg ut hos 

respondenterna. Utifrån maktlöshetsteorin belyses också vad som motiverar vissa killar 

att tillämpa våld. Tre av våra respondenter kom från arbetarklassbakgrund och levde 

tillsammans med en ensamstående moder då de var engagerade i våld och kriminalitet. 
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Detta kan styrka Oloffsons Örebroprojekt (citerad i Sarnecki, 1981) som presenterar att 

arbetarklasspojkar med en ensamstående moder som förvärvsarbetar eller som går 

arbetslös löper störst risk att hamna i kriminalitet. 

 

I vår empiri framkom det att fyra av killarna kom från skilsmässofamiljer, tre av dem var 

väldigt små när föräldrarna separerade medan Pelle var 17 år när föräldrarna tog ut 

skilsmässa. Pelle tog hårt på skilsmässan och han berättar hur allt strul runtomkring samt 

alkoholintaget fick honom att bli arg och tappa kontrollen vilket ledde till utövandet av 

våld. Förutom våld involverade sig Pelle också i skadegörelser och kriminalitet före, 

under och efter skilsmässan. Detta ger stöd åt den forskning som presenteras av 

Raundalen (1997) om att familjekonflikter bidrar till emotionella störningar hos 

tonåringar vilka utmynnar i kriminalitet och våld. Empirin stödjer också Sandström 

(2000) som skriver att maktlösheten förstärks när ungdomar ser att föräldrarna inte kan 

hantera sin egen livssituation och att detta i sin tur leder till destruktiv aggressivitet. 

 

Utifrån maktlöshetsteorin kan vi förstå Pelles våldshandlingar och därmed svara på syftet 

med vårt arbete. Maktlöshetsperspektivet beskriver hur pojkar tillämpar utåtagerande 

beteende när de hamnar i maktlöshetsituationer. Pelle hade erfarenhet av många 

misshandel och slagsmål vilket tyder på att han använde sig av våld för att bemästra de 

maktlöshetsförhållanden som rådde i hans liv. Förstått utifrån ett bemästringsperspektiv 

så hjälper våldshandlingarna Pelle att vända på den känslomässiga och personliga 

vanmakten, vilka har sin bakgrund i problematiska familjeförhållanden, och det ger 

honom både en beskyddande och givande belöning. Det beskyddande elementet i 

våldshandlingarna består i att han försöker att bemästra sin vanmakt och sin rädsla medan 

det givande elementet förser honom med upplevelsen av styrka, kontroll och identitet och 

att han lyckas vända på vanmaktsförhållanden. 

 

Det framkom också känslomässig och personlig vanmakt hos Thomas men i detta fall så 

berodde det på andra hemförhållanden. För att förklara den personliga och känslomässiga 

vanmakten hos Thomas kan vi koppla den till den misshandel han utsattes för av sin far i 

barndomen. Känslor av obeskrivligt obehag som han kommer i kontakt med leder till en 
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offerkänsla och upplevelse av maktlöshetsförhållande vilket behöver bemästras. Utifrån 

bemästringsperspektivet förstås våldshandling som ett bästa försvar och våldet blir det 

medel som upplevs ge skydd och som hjälper till att tackla rädsla och vanmakt. 

 

Den valda teorin är adekvat då den ger en förståelse för inre dynamiska processer vilka 

påverkas av yttre sammanhang. Svagheten med teorin är att den är konstruerad utifrån 

Isdals (2001) mångåriga erfarenhet som psykoterapeut och inte som forskare. 

 

Vidare forskning 
Denna uppsats tar upp motiven till våldshandlingar. Det vi upptäckte under studiens gång 

var att det verkade finnas avsikter till våldshandlingarna som respondenterna inte själva 

var medvetna om. Ett förslag till en fråga för vidare forskning skulle kunna vara vilka 

mekanismer som ligger bakom killars sökande efter bekräftelse och självförverkligande 

på destruktiva sätt.  
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Bilaga Intervjufrågor 

Den halv-strukturerade intervjumallen består av tre övergripande teman: bakgrund och 

familj, "våld, föreställningar och attityder", och samhälle. 

 

Tema bakgrund och familj: 

1. Informativa frågor: Vad är ditt namn? Varifrån kommer du? Hur gammal är du? Vad 

har du för utbildning? Har du ett jobb? Har du familj? Är dina föräldrar ihop eller skilda? 

Vad arbetar dina föräldrar med? 

2. Är våld något som har hänt dig några enstaka gånger eller har det följt med dig under 

större delen av livet? Vilka våldsituationer har du varit med om?  

3. Vad tror du är anledningen till att du reagerade våldsamt i den här situationen/ de här 

situationerna? 

4. Vad vet du om våld? I vilka andra sammanhang har du upplevt våld? I familjen, bland 

vänner? 

5. Finns det något i din bakgrund som har lärt dig att använda dig av våld? 

6. Har du haft bra manliga förebilder under din uppväxt? 

 

Tema våld, föreställningar och attityder: 

7. Vad får dig att känna dig aggressiv och våldsam? Finns det situationer som gör dig arg 

och våldsam? 

8. Hur upplever du att ta till våld? Känns det bra eller dåligt? På vilket sätt känns det 

bra/dåligt? 

9. Tycker du att det finns något som är bra med att slåss och i så fall vad? 

10. Vad vill man uppnå med att vara våldsam? 

11. Hur känns det att hamna i slagsmål? 

12. Är man rädd när man slåss? Är man rädd efteråt? 

13. Har alkohol och droger varit med i bilden vid slagsmål? Har vapen varit med? 

14. Inträffar våld i särskilda miljöer? 

15. I vilka sammanhang tar man till våld (tillsammans med vänner eller ensam)? 

16. Vad anser dina vänner om våld? 
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17. Hur upplever du våld mellan vänner? 

18. Hur reflekterar du i efterhand över de våldsamma situationer som du har varit med 

om? 

19. Hur ser din förståelse ut idag av dig själv och av de våldsamma erfarenheterna som 

du har varit med om? 

20. Tog du del av våldsmedia under den tid som du var våldsam? Hur påverkade det dig? 

 

Tema Samhällssyn 

21. Vad tycker du om samhällets värderingar när det handlar om våld? Har de rätt eller 

fel? 

22. Vad tycker du om samhällets insatser vad gäller hanteringen av våld? 


