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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kännetecken för ungdomskriminalitet är att den vanligen är gängrelaterad, impulsartad och 

oplanerad (Ekbom, Engström, Göransson, 2006).  Brottslighet blir något socialt och ett sätt att 

umgås på (Ibid). Ungdomar söker umgänge med kriminella kamrater till följd av lågt 

självförtroende, utanförskap och dåliga föräldrarelationer. Umgänget med kriminella kamrater 

har ett klart samband med kriminalitet hos ungdomar (Bergström, 2006). Gängbrottslighet 

beskrivs som en mindre grupp ungdomar som tillsammans begår flertalet allvarliga brott 

(Ekbom, Engström, Göransson, 2006). Påverkansfaktorer för gängbrottslighet är behovet av 

gemenskap och spänning (Ibid). I engelska studier har man framförallt identifierat familjära 

faktorer som den främsta riskfaktorn. I Amerikanska studierna ser man grupptillhörigheten 

som den starkaste och betydande riskfaktorn (Bergström, 2006). Diskussioner har förts 

angående vad som kommer först, brottsligheten som gör att man söker likasinnade eller 

kamraterna som gör att man då lärs upp i ett brottsligt beteende (Ibid). Typiska brott för 

gängbrottslighet är biltillgrepp, väskryckning och personrån (Ekbom, Engström & Göransson, 

2006). Begreppet gäng är starkt förknippat med droger och våld (Fleisher & Krienert, 2004). 

Våldsbrotten bland ungdomar har eskalerat under 1990 – talet, ökningen av våldsbrott har 

även ökat för vuxna (Ekbom, Engström & Göransson, 2006). En förklaring till detta kan vara 

en högre konsumtion av alkohol- och narkotika (Ibid). Antalet lagförda ungdomar under 2004 

ökade med 5 % jämfört med 2003 (Ibid). Men ser man i ett längre perspektiv har antalet 

lagförda ungdomar minskat med 33 % mellan 1990 och 2004 (Ibid). Återfall i kriminalitet har 

samband med umgänge med kriminella kamrater, i en studie från Ohio var det 60 %, London 

61 % och Sverige 63 % av de brottsaktiva ungdomarna som fortsatte med kriminalitet i vuxen 

ålder (Bergström, 2006).  

 

I en studie av Fleisher & Krienert (2004) rapporterade 26 % att de rymt hemifrån för att 

undvika misshandel. De flesta av respondenterna i studien var unga kvinnor vilka kom från 

hem där föräldrarna arresterats samt där alkohol och droganvändning var en vanlig företeelse, 

det framkommer även att när respondenterna är medlemmar av ett gäng är de oftast delar av 

ett nätverk (Fleisher & Krienert, 2004). 

 

Gäng finns alltid med oss, det är ett fenomen av det moderna livet (Sullivan, 2005). I USA 

existerar gäng vanligen i städer som är underprivilegierade, gängmedlemmar är oftast 
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minoriteter när det gäller etnicitet och nationalitet, gängen är dominerade av män och 

representeras av ungdomar som är marginaliserade i samhället (Klein, 2001). 

Gängmedlemmar är ofta ungdomar i tonåren och de är många gånger involverade i all sorts 

kriminalitet, gängen är stabila över tid och kan existera över en lång tid (Klein, 2001). I en 

studie av Winfree mfl. (2001) tenderade gängmedlemmarna att vara män och ungdomar i övre 

tonåren som hade en positiv attityd gentemot gäng samt umgicks med vänner vilka var aktivt 

involverade i brottslighet. Gängmedlemmarna associerade gäng med positiva förstärkare, de 

respondenter som inte var gängmedlemmar ansåg att gängen var farliga och negativa 

(Winfree mfl. 2001).  

 

Estrada & Flyghed (2007) beskriver skillnaden mellan gängrelaterade brott och 

grupprelaterade brott. Inom gängen förekommer brottsligheten på grund av 

gängtillhörigheten. Brottsligheten blir ett medel för att accepteras av gänget (Estrada & 

Flyghed, 2007). Målet med medlemskap i de kriminella ungdomsgängen är den brottsliga 

aktiviteten. Relationen mellan grupptillhörigheten och brottsligheten är stark i gängen och 

existerar inte i andra grupperingar där ungdomarna begår brott.  Sammanhållningen ökar i 

gängen då ungdomarna uppfattar sig som ett gäng och konfliktbenägenheten ökar därmed 

gentemot samhället och brottsligheten blir därmed allvarligare (Ibid). 

 

Gängens existens har enligt Klein (2001) förnekats under många år i Europa, gäng finns som 

sagt inte bara i USA utan även i Europa (Klein, 2001). Det behövs kunskap om gängkulturer 

och dess relationer för att förstå gängen och därmed minska brottsligheten. Det är skillnad på 

”street gangs” och andra gäng exempelvis motorcykelgäng. Inom den vetenskapliga världen 

finns det ingen empirisk vedertagen och operationaliserad definition av gäng (Ibid). Gängen 

har oftast en ledare, de har ett namn som identifierar dem och skiljer dem från andra gäng 

(Ibid). Ett namngivet gäng har kriterier angående medlemskap vilka känns igen av 

medlemmar och andra människor. De har ett inrättat ledarskap, formella regler, koder samt 

symboler av medlemskap. Ett enskilt gäng har dock inte alla dessa utmärkande drag utan 

endast ett fåtal utav dem (Sullivan, 2005). Klein (2001) har identifierat fem typer av gäng: 

 

The traditional gang – Dessa gäng har funnits i mer än 20 år, de har undergrupper som kan 

vara separerade områdesvis. Åldrarna varierar oftast på medlemmarna från den yngsta på tio 

år och till den äldsta på 30 år. De traditionella gängen är oftast stora mer än 100 medlemmar. 
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Dessa gäng har ofta existerat i samma område under flera generationer och finns ofta i 

storstäder.  

Neo-traditional gang – är territoriella och defensiva gäng. De har mer än 50 medlemmar och 

undergrupper. 

The Compressed gang – Är små gäng med upp till 50 medlemmar, de har inga undergrupper. 

Åldern på medlemmarna varierar högst tio år mellan den yngsta och den äldsta medlemmen. 

Dessa gäng har existerat mindre än tio år och har i de flesta fall inte blivit territoriella.  

The Collective gang – Ser ut som det ”compressed gang” men skillnaden i ålder mellan den 

yngsta och den äldsta medlemmen kan vara mer än tio år. Medlemsantalet är mer än 100 

medlemmar. Dessa gäng är inte territoriella och har inga undergrupper.  

The Speciality gang – Dessa gäng har en speciell inriktning, de fokuserar på en speciell form 

av brott, de karakteriseras utefter sin specialitet. Gängen är små, 50 eller färre medlemmar, 

inga undergrupper. Gängen har existerat i mindre än tio år, syftet med gänget kan vara 

kriminaliteten och inte det sociala (Klein, 2001).  

 

Klein (2001) beskriver att de flesta gäng, ”street gangs”, inte är välorganiserade. Gängens 

struktur och aktivitet är viktig att förstå för att kunna minska våldet och kriminaliteten. 

Gängen är diffusa, självintresserade, själmotiverade och säljer droger för eget bruk. Studier 

visar att ungdomsgäng är ostrukturerade och har svårt att organisera aktiviteter. Många 

medlemmar av gäng säljer droger, det är ett stort flöde av pengar som är involverade i 

drogförsäljningen (Ibid). En del gäng rapporterar att de har en ledare och dennes funktion i 

gänget ser annorlunda ut än de andra medlemmarnas. I majoriteten av gängen berättas det att 

gängen har formella möten och regler. Gängens kriminella aktivitet kan vara en speciell 

brottslighet, organiserad drogförsäljning, styra flödet av pengar och droger, ekonomisk 

brottslighet och finansiering samt politisk aktivitet. Klein (2001) hävdar att det är skillnad på 

”street gang” och ”drug gang” eftersom det inte är alla gäng som säljer droger. Gängen som 

finns i Europa är ”speciality” eller ”compressed” gäng. Globaliseringen i samhället har fört 

med sig en amerikanisering till Europa detta innebär att gängen i Europa blir mer lika gängen 

i USA. Klein (2001) påstår att välfärdsproblematiken medför en kultur som bygger på vinnare 

och förlorare, denna kultur ökar möjligheterna för gäng att etableras. Vinnare och förlorare 

kulturen gör det svårt för ungdomar att få bra utbildning och arbete (Ibid).  

 

Klein (2001) hävdar att programmen som finns för unga lagöverträdare i Europa kan påverka 

att kriminella ungdomar lär känna varandra och det i sin tur kan leda till att ungdomsgäng och 
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grupper av ungdomar bildas. Unga invandrare som bor i urbaniserade områden och är 

marginaliserade är i riskzonen för kriminalitet (Ibid). Gängmedlemmar är mer brottsaktiva än 

icke medlemmar, det finns tre olika modeller angående gängmedlemskap. Den första 

modellen är social selektion vilket innebär rekrytering av medlemmar, de medlemmar som 

rekryteras är tonåringar med hög brottsbenägenhet. Den andra modellen är social faktor 

innebär att gängmedlemmar skiljer sig från icke gängmedlemmar angående kriminalitet och 

bruk av droger endast om de är aktiva medlemmar (Ibid). Den tredje modellen innebär en mix 

utav social selektion och social faktor vilket innebär att medlemmarna i gänget tenderar att ha 

en högre kriminalitet än icke medlemmar även om de inte är aktiva och om de är aktiva 

medlemmar har de en mycket högre kriminalitet. Att vara gängmedlem leder till en störning i 

livet, exempelvis minskar det möjligheterna att göra bra val angående jobb, vidareutbildning, 

giftermål och föräldraskap (Ibid).  

 

Ngai mfl. (2007) har genomfört en studie i Kina med syfte att studera tre städer Shanghai, 

Guangzhou och Hong Kong. Det framkommer i studien att gängmedlemskapet var störst i 

Hong Kong.  Resultat från Hong Kong visar att högre grad av sociala problem ökade 

kontakten med socialtjänsten. Låg uppfostran från föräldrar var signifikant med 

gängmedlemskap i Hong Kong. Anknytning med lärare var en signifikant faktor i Guangzhou, 

i Hong Kong var samma faktor lägre. I Shanghai var kontakt med socialtjänst en beskyddande 

faktor jämfört med Hong Kong där den var negativ (Ngai, mfl. 2007). Lärare, föräldrar och 

socialtjänst hade olika inverkan på ungdomarnas medlemskap i gäng. Graden av moral, 

uppfostran, anknytning till lärare och vänners övertygelse om moral var lägst i Hong Kong. 

Resultaten stödjer idén om att social kontroll kan ses som en skyddande funktion mot 

kriminalitet och gängmedlemskap. Social inlärning och kognitiv inlärning fyller också en 

funktion i dessa sammanhang (Ibid).  

 

De mest brottaktiva ungdomarna är ofta relaterade till kriminella nätverk. Det är viktigt att 

lokalisera de centrala personerna i dessa nätverk eftersom att det är de som rekryterar nya 

medlemmar samt håller ihop nätverket (Klein, 2001). Ett socialt nätverk innefattar ett antal 

deltagare och relationer dem emellan. Att två individer är en del av samma nätverk behöver 

inte innebära att de begår brott tillsammans. Ett nätverk är uppbyggt av deltagare som inom 

en tidsram är länkade till varandra direkt eller indirekt, dessa länkar för deltagarna till 

varandra och formar ett nätverk. Nätverken förändras över tid och är inte varaktiga (Ibid). De 

kriminella nätverken står för en stor del av den grova brottsligheten. Nätverken beskrivs som 
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flyktiga, de för samman de mest brottsaktiva individerna samt flertalet ungdomar. Nätverken 

ger möjlighet till mer brottslighet och har sannolikt stor påverkan på ungdomsbrottsligheten. 

Detta på grund av att medlemmarna är starkt brottsbelastade samt på grund av att nätverket 

ger utrymme för kommunikationsutbyte som främjar kriminalitet (Estrada & Flyghed, 2007).  

 

Sarnecki (2001) finner i sin studie som är gjord i Stockholm och pågick under sex månader att 

vid valet av medbrottsling väljer 76 % någon i samma ålder. 50 % väljer någon som bor i 

samma bostadsområde och inte längre avstånd än tre kilometer. Sarnecki identifierade 5 710 

nätverk i varierande storlek, det största innehöll 151 individer. I en längre studie under en fem 

års period, identifierande Sarnecki 4 130 individer i samma nätverk, detta är det största 

nätverket i Stockholm och är en stor del av ungdomsbrottslighet. 1454 av dessa individer var 

kärnan i nätverket, de andra var medbrottslingar (Sarnecki, 2001).  

1.2 Varför ungdomsgäng bör studeras 
Short & Hughes (2006) förklarar varför de anser att man skall studera ungdomsgäng. 

Anledningarna de nämner är att ungdomsgäng är ett fenomen som finns i hela världen. Att 

förstå dessa sociala deltagare kan göra att man reducerar våldet. Den sociala välfärden hotas 

och försätter fler människor i utanförskap. Den världsliga urbaniseringen medför att fler 

människor söker sig till gäng och att fler gäng bildas. Gängen adopterar politiska och religiösa 

identiteter, världsekonomin hotas och en del gäng har fått en viktig del i det sociala samhället. 

Klein (2001) skriver att gängproblemen är större i storstäderna.  

1.3 Relevans inom socialt arbete 

Sociala problem kan vara problem med hälsa, bostad, arbete etc. dessa beror på avsaknader i 

de levnadsförhållanden individen lever under.  Sociala problem uppstår på grund av brister i 

välfärden (Meeuwisse & Swärd, 2002). Välfärd står för social trygghet och ekonomisk 

jämlikhet (Arvidsson, Berntson & Dencik, 1994). Samhälle och struktur är förenade med 

sociala problem (Meeuwisse & Swärd, 2002). Medlemmarna i ungdomsgäng är ofta unga 

män från marginaliserade områden (Klein, 2001). De har många gånger problem inom 

familjen med missbruk, kriminalitet och fattigdom (Ibid). Det finns olika former av gäng och 

de har olika uttryckssätt och aktivitet, det är viktigt att förstå gängen och dess konstruktion. 

Det är därför relevant att studera ungdomsgäng inom socialt arbete, många av dessa 

medlemmar har sociala problem och söker hjälp och stöd av gäng då de känner hopplöshet. 

Genom att förstå hur dessa individer tänker och känner kan vi på ett bättre sätt förebygga 
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gängmedlemskap hos ungdomar. Om vi kan förebygga gängmedlemskap och kriminalitet 

bland ungdomarna får vi även möjlighet att reducera våldet och ungdomskriminaliteten. 

1.4 Problemformulering 

Det finns relativt mycket men begränsad forskning angående ungdomsgäng det behövs därför 

en forskningsöversikt för att sammanställa den tidigare forskningen. Ungdomsgäng har blivit 

ett allt större problem i samhället då dess existens och destruktiva beteende kontinuerligt 

eskalerar (Ekbom, Engström & Göransson, 2006). Den kriminalitet som ungdomsgängen 

begår är ofta präglad av våld, tillhandahållande av droger samt pengaflöden som vart efter 

påverkar världsekonomin (Klein, 2001). Forskningen i Europa angående ungdomsgängen har 

kommit att bli relativt begränsad i och med förnekelsen gällande ungdomsgängens existens 

som skett i Europa. Den forskning som genomförts visar dock på att en stor del av 

medlemmarna i gängen lever under marginaliserade omständigheter och att majoriteten av 

ungdomarna uppfattas av samhället som utslagna. Detta leder i flertalet av fallen till att 

ungdomsgängen tar till kriminella förfaranden för att hantera situationer som de möts av, både 

ekonomiskt och socialt. För en del av gängen leder samhällets uppfattning om dem till en 

självuppfyllande profetia där det destruktiva beteendet ökar ytterligare genom att de uppträder 

utifrån omgivningens förväntningar på dem (Maclure & Sutelo, 2004). Destruktivt beteende i 

form av gängmedlemskap som leder till kriminalitet medför en negativ utveckling för de 

enskilda individerna (Klein, 2001).  

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats var att genom noggranna analyser av tidigare genomförda studier 

kring ungdomsgäng belysa ungdomsgäng som ett fenomen i dagens samhälle. 

Frågeställningar 

• Vad är det som föranleder att ungdomar går med i gäng?  

• Hur ser gängens konstruktion ut, finns det en hierarki, ledare osv.?  

• Hur är dem kriminella nätverken uppbyggda? 

• Vilka följder får gängmedlemskapet för individen och samhället? 

1.6 Begreppsförklaringar  

• Ungdomen – Detta är en period i livet mellan barndom och vuxenliv. Ungdomen är 

enligt ett biologiskt perspektiv under puberteten. I straffrättsligt hänseende i Sverige är 

ungdomen mellan 15 – 21 år (Estrada, 1999).  
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• Ungdom – Mellan 15 – 20 år (Estrada, 1999), 12 – 22 år (Yoder, Whitbeck & Hoyt, 

2003), 13 – 21 år (Maclure & Sutelo, 2004). Eftersom att majoriteten av forskningen 

finns inom det amerikanska samhället väljer jag att använda mig av definitionen 12 – 

22 år. 

 

• Brottslighet – Är enligt lagen handlingar vilka är belagda med straff (Estrada, 1999). 

 

• Gäng – Gäng är involverade i kriminalitet, kan existera över lång tid, är stabila över 

tid, har oftast en ledare, formella regler och möten (Klein, 2001). Ett gäng är en grupp 

människor som medverkar i kriminell aktivitet och har minst en gemensam symbol 

som definierar dem (Klemp – North, 2007). Stadigt formade och bestående grupper 

med en inre hierarki, speciella namn, kläder och symboler (Estrada, 2007).  

 

• Nätverk – Ett socialt nätverk är ett antal aktörer och relationer som är relaterade och 

länkade mellan varandra (Fleisher, 2005). Nätverk är kortvariga sammanbildningar av 

många individer med tung kriminalitet. Medlemmarna är enskilda från olika gäng, 

delar av gäng eller hela gäng. Inom nätverksanalys används två begrepp dessa är 

aktörer och länkar. Aktörer är objekten och länkarna är relationerna mellan aktörerna. 

Nätverken är en stor del i den grova brottsligheten (Estrada & Flyghed, 2007). 

2. Metod  

2.1 Forskningsdesign 

En litteraturstudie kan vara allmän eller systematisk. En allmän litteraturstudie kan även 

kallas litteraturgenomgång, litteraturöversikt eller forskningsöversikt. I princip all forskning 

börjar med en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2003). Att göra en litteraturbaserad 

studie innebär att skapa en översikt över kunskapsläget inom området. Vilket innebär att söka 

reda på tidigare forskning inom ämnet för att på så vis erhålla kunskap om vad som studerats, 

vilka metoder som använts etc. (Friberg, 2003). Det innebär att man beskriver och analyserar 

tidigare forskning (Forsberg & Wengström, 2003). Att göra en litteraturöversikt innebär ett 

strukturerat arbetssätt för att få kunskap inom området. Studien byggs på ett systematiskt val 

av texter exempelvis artiklar. Litteraturen som väljs ut granskas och analyseras (Friberg, 

2006). Den systematiska litteraturstudien förutsätter en väl formulerad fråga som besvaras 
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genom att identifiera, värdera och analysera relevant forskning. Det görs en välstrukturerad 

genomsökning av litteratur, en systematisk bedömning av varje studies validitet samt krävs 

det tydliga kriterier för litteratursökning. I rapporten skall studiernas metod och resultat samt 

förklaring till exkludering av studier presenteras. Det fordras en tydlig analys samt 

redovisning genom en strukturerad rapport (Forsberg & Wengström, 2003).  

2.2 Metodproblem  

Det jag har sett som metodproblem är att det kan uppstå problem då man definierar gäng på 

olika sätt i olika samhällen det finns ingen vetenskaplig definition på gäng. Klein (2001) 

diskuterar problemet med definitionen av gäng och att det inte finns någon empirisk 

vedertagen definition. Definitionsproblemet har inneburit att när jag läst och granskat 

materialet har jag varit tvungen att konsekvent använda samma definition av gäng. Därmed 

har jag gjort en bedömning av om artikelförfattaren har använt samma definition på gäng som 

jag. För att minska detta problem har jag begränsat litteraturen jag använt, ingen litteratur är 

äldre än åtta år, då synen på gäng har förändrats under tid. Ett exempel på skillnader i synen 

på gäng är om de är varaktiga över tid och strukturerade. Ett annat metodproblem är att även 

fast jag gjort väldigt utförliga och många sökningar efter material till min uppsats kan jag inte 

vara helt säker på att jag sökt på alla olika former av sökord eller sökmöjligheter. Jag får 

förlita mig på att jag använt alla lämpliga sökord samt göra en bedömning av om jag har 

tillräckligt med vetenskapligt material till uppsatsen för att kunna svara på mina 

frågeställningar. Andra metodproblem jag mött är att litteraturen är på engelska, författarna 

använder termer som jag inte stött på tidigare och som har varit svåra att översätta med dess 

rätta innerbörd. Materialet som används skall vara vetenskapligt, då jag valt funktionen Peer 

Reviewed vid sökning av artiklar i databaserna får jag förlita mig på att artiklarna är 

vetenskapligt granskade och därmed vetenskapligt. Vid min egen granskning av artiklarna kan 

jag göra en bedömning angående studiens metod, språk, innehåll och relevans för min 

uppsats.  

2.3 Litteratursökning 

2.3.1 Inklusions- och Exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna är:  

• Artikeln skall vara från 2000 – 2008 

• Peer Reviewed  
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• Artikeln skall ha en validitet på nivå medel eller hög (se tabell 4). 

• Respondenterna i artiklarna skall vara mellan 12 – 22 år 

• Artikeln skall ta upp fakta som svarar på mitt syfte och mina frågeställningar vilka är: 

Vad är det som föranleder att ungdomar går med i gäng? Hur ser gängens konstruktion 

ut, finns det en hierarki, ledare osv.? Hur är dem kriminella nätverken uppbyggda? 

Vilka följder får gängmedlemskapet för individen och samhället? 

 

Exklusionskriterierna är:  

• Svarar inte på mitt syfte och mina frågeställningar.  

• Har en validitet på nivå låg.  

• Handlar om vuxna över 22 år 

• Mc gäng eller politiska gäng. 

• Annat språk än engelska. I tabell 9 finns en översikt av de fem artiklar som 

exkluderats. 

 

2.3.2 Val av sökord  

Under perioden 2008 – 02 – 06 till 2008 – 03 – 31 gjorde jag flera sökningar efter artiklar, 

sökanalys med redogörelse för sökord, databaser och antal träffar finns med som tabell 1. Jag 

har sökt vetenskapligt granskade artiklar i databasen CSA och PsycINFO. De sökord jag 

använde vid första sökningen i databasen CSA är: Youth gangs, antalet artiklar var 267 

stycken vilka var Peer Reviewed (vetenskapligt granskade). Jag insåg att jag behövde 

precisera min sökning mer, jag sökte därmed i ett begränsat antal databaser i CSA (CSA 

Linguistics and Language Behavior Abstracts, Physical Education Index, PsycARTICLES, 

PsycINFO, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Assia: Applied Social Sciences 

Index and Abstracts, PAIS International) mina sökord i denna sökning var: Youth gangs AND 

Crime antalet artiklar som var vetenskapligt granskade var 62 stycken. I nästa sökning 

använde jag ett sökord till för att precisera mer. Sökorden var: Youth gangs AND Crime AND 

Network antalet artiklar var 46 stycken Peer Reviewed, jag valde tio stycken artiklar för 

vidare granskning. Jag valde att använda ett nytt sökord som jag sett användes i många 

amerikanska artiklar. I denna sökning använde jag alla databaser inom CSA och mina sökord 

var nu: Juvenile Gangs AND Crime AND Network antalet artiklar som var Peer Reviewed var 

17 stycken och jag valde ut en artikel som jag inte tidigare funnit för vidare granskning. Jag 

sökte även i databasen PsycINFO med inställningar för enbart artiklar som handlar om 
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åldersgruppen adolescence, avgränsning 2000 – 2008 samt Peer Reviewed. Sökorden var 

Juvenile Gang AND Crime AND Network jag fick tre träffar varav jag valde ut en artikel för 

vidare granskning. Jag testade att göra en ny sökning i CSA med alla databaser inkluderade, 

avgränsning gjordes för artiklar mellan 2000 – 2008, jag sökte på orden Juvenile Gangs AND 

Crime AND Network* som jag gjort tidigare men jag använde en trunkering (*) efter Network 

för möjlighet att få med artiklar där man gjort en böjning av ordet. Jag fick 27 träffar där jag 

valde ut en artikel för vidare granskning. Den sista sökningen jag gjorde var i CSA, jag 

begränsade sökningen mellan 2000 – 2008 samt Peer Reviewed. Sökorden var Juvenile 

Delinquency AND Gang* jag fick 177 träffar och jag valde ut fyra artiklar för vidare 

granskning. 

2.3.3 Urval 

Då jag vid mina två första sökningar insåg att jag var tvungen att begränsa mig mer läste jag 

ej dessa abstrakt utan jag gjorde nya mer specifika sökningar. Jag gjorde ytterligare sex 

sökningar och fick tillsammans 257 stycken träffar varav 36 stycken dubbletter. Det var 

därmed 221 abstrakt jag läste för att finna de artiklar som överensstämde med mina 

inklusionskriterier, jag valde ut 17 artiklar till granskning.  

2.3.4 Sekundärsökning 

Efter genomläsning av litteratur har jag funnit gemensamma referenser i flera artiklar. Dessa 

referenser har jag därmed gjort en sökning efter, en så kallad sekundärsökning, för att finna 

ytterligare litteratur. Utifrån sekundärsökningen fann jag en artikel som motsvarade mina 

inklusionskriterier. Information om dessa sökningar finns med i tabell 2 samt en översikt av 

de 18 artiklar som valts finns i tabell 3. 

2.3.5 Granskning 

Det är angeläget att ha ett systematiskt tillvägagångssätt vid kritisk granskning av artiklar. När 

man granskar artiklarna är det viktigt att göra en bedömning av studiens urvalsförfarande, 

undersökningspopulationens storlek, forskningsinstrument samt om artikeln stämmer överens 

med mina frågeställningar och inklusionskriterier. För att underlätta granskningen av 

artiklarna samt dokumentationen av arbetet bör forskaren formulera ett granskningsprotokoll 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).   
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För att dokumentera arbetet med granskningen av mina artiklar samt göra en bedömning om 

artiklarnas kvalité har jag använt en granskningsmall från statens beredning för medicinsk 

utvärdering, SBU, (se bilaga 1). Varje enskild artikel har granskats utifrån granskningsmallen.  

 

Artikelns forskningsmetod tas i beaktande då det påverkar vilka statistiska instrument som 

används i studien. Vid granskning av studiens syfte och frågeställning har jag gjort en 

bedömning av om de utgör en tydlig avgränsning av fenomenet eller det som skall studeras.  

 

När jag värderade studiens metod graderade jag studiens validitet det vill säga kvalité samt 

generaliserbarhet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Vid värdering av artikelns validitet 

har jag gjort en bedömning om artikelns syfte kan besvaras genom artikelns forskningsmetod. 

Vilken validitet artikeln har påverkar vilken trovärdighet resultaten i artikeln besitter. Vid 

granskning av artikelns metod görs även en bedömning om det diskuteras och analyseras 

kring statistiska fel och bortfall som kan förekomma och i så fall vad dessa har för betydelse 

för resultaten. Andra faktorer som har observerats är om artikeln har tagit kön, ålder och 

etnicitet i beaktande vid genomförandet av studien. Av dessa faktorer är det endast åldern på 

respondenterna som har påverkat mig i min granskning då min studie enbart handlar om 

ungdomar. De andra faktorerna har inte enskilt påverkat min bedömning av artikeln utan 

endast min värdering av noggrannhet och validitetsnivå.   

 

Vid genomläsning och granskning har jag tittat på artikelns resultat, jag gjorde en bedömning 

angående om resultaten uppfattas som rimliga och trovärdiga. Bedömning beträffande 

rimlighet görs utifrån forskningsdesign, urval, analysmetod och hur väl sammanhanget är 

beskrivet. En värdering utfördes angående om resultaten kan generaliseras detta beror på hur 

urvalet har gått till samt vilken forskningsdesign studien grundar sig på (Forsberg & 

Wengström, 2003). Till sist genomfördes en bedömning om resultaten svarade på mitt syfte 

och mina frågeställningar.  

 

Efter att ha granskat dessa punkter har jag gjort en värdering om studiens validitet för min 

uppsats, de olika nivåerna är hög, medium eller låg. Om artikeln har fått en validitet på nivå 

låg presenteras den ej i resultatet, se tabell 4 för vidare information om validitetsbedömning. 

För att erhålla en bättre uppfattning om hur jag gått tillväga vid granskningen se bilaga 1 samt 

tabell 4, 5, 6, 7 och 8.  
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Det var 18 artiklar som jag valde ut till en första granskning och analys, det är fem artiklar 

som exkluderats och inte kommer att vara med i studien. De artiklar som valts bort har inte 

svarat på mina frågeställningar. Det är sammanlagt tretton artiklar som jag skall analysera och 

granska djupare och som jag kommer att presentera under resultatavsnittet. 

2.3.6 Kvalificering av artiklar 

Det är lämpligt att sortera artiklarna efter forskningsdesign då det kan förekomma flera olika 

sorters studier. Sorteringen i forskningsdesign är viktig vid tolkningen och granskningen av 

artiklarna eftersom man skall beakta i vilket sammanhang studien har gjorts (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2006). Studiens forskningsdesign påverkar hur resultaten värderas 

exempelvis en kvantitativ design kan generaliseras det kan inte en kvalitativ (Forsberg & 

Wengström, 2003). Kvalitativa forskningsmetoder har som mål att belysa och öka förståelsen 

av en företeelse eller ett fenomen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Kvantitativa 

forskningsmetoder söker mätbarhet, mängd eller storlek inom ämnet som studeras (Ibid). 

Båda forskningsdesignerna kan öka förståelsen av fenomenet. Hur man bedömer validitet 

skiljer sig dock mellan de olika designerna (Forsberg & Wengström, 2003). Jag har 

kvalificerat artiklarna utifrån deras forskningsdesign, fem stycken icke – experimentella, en 

deskriptiv, tre stycken litteratur- eller forskningsöversikter och fyra stycken kvalitativa 

artiklar.  

 

• Icke – Experimentellstudie  – Forskaren studerar utan att försöka påverka gruppernas 

förhållanden, skillnader och samband mellan grupper (forsberg & Wengström, 2003). 

• Litteraturstudie – Syftet med litteraturstudier är att beskriva kunskapsläget inom ett 

ämne genom att analysera och beskriva forskningen som finns inom ämnet (Ibid).  

• Deskriptivstudie – Beskriver händelseförlopp, förekomst och samband och hos den 

studerade gruppen (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999). 

• Kvalitativ studie – Är en studie där fenomenet beskrivs och tolkas (Forsberg & 

Wengström, 2003). 

2.4 Analys av litteratur 
Analysen av litteraturen innebär ett välstrukturerat arbetssätt. Det gäller att ha ett kritiskt 

förhållningssätt vid läsning av litteraturen och vid uppsatsskrivandet (Friberg, 2006). Vid 

genomförande av analys är det viktigt att värdera samtliga artiklars bevisvärde (Forsberg & 

Wengström, 2003). 
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Vid analysen av artiklarna använde jag metoden innehållsanalys, vilken präglas av 

objektivitet, systematik och generalitet (Bryder, 1985). Jag använde den latenta formen av 

innehållsanalys som går ut på att koda, kategorisera, urskilja centrala teman samt identifiera 

meningsbärande enheter (Forsberg & Wengström, 2003). Detta för att komma fram till ett 

djup i texten för att på så vis identifiera teman (Ibid). Teman identifieras genom minimikrav 

som ställs på texten exempelvis frågeställningar och syfte. Teman identifieras även med hjälp 

av strukturella definitioner av texten. Det är inte orden som definieras utan ordens plats och 

innebörd i texten. För att kunna identifiera teman behövs det ingående förståelse av texten 

(Bryder, 1985).  Det krävs därmed ett systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera teman 

och stegvis klassificering av texten. Arbetssättet att ordna texten i områden gör det lättare att 

identifiera teman och fenomen. Genom att använda systematisk innehållsanalys erhålls en 

beskrivning av det specifika fenomenet (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Vid analysen läste jag igenom materialet ett flertal gånger för att få en god uppfattning om 

texten och dess innehåll. Efter det översattes texten samt klassificerades i teman, dessa är: 

 

1. Riskfaktorer och individuell bakgrund 

2. Samhällsstruktur 

3. Gängens struktur och medlemskap 

4. Följder av gängmedlemskap 

 

Kategorisering av texten i teman sker utifrån artiklarnas resultat och mina frågeställningar. Att 

inneha en djupare förståelse av texten gör det enklare att se teman, rubriker och underrubriker 

och därmed enklare att svara på frågeställningarna. Efter tematisering av texten lästes 

materialet igenom igen för att garantera att alla teman var med. Därefter påbörjades arbetet 

med att svara på mina frågeställningar genom att formulera resultatet och i och med detta 

utforma underrubriker som därmed kan ses som en mindre form av teman.  

 

3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Strain teorin 
Robert Merton framskred en teori angående kriminalitet som är tydligt byggd på majoriteten 

av de sociologiska antagandena. Merton syftade till att belysa de generella sociologiska 
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principerna applicerade på en variation av beteenden (Gottfredsson & Hirschi, 1990). Strain 

teorin uppkom på 1930 – talet. Merton såg samhällsstrukturen som orsaken till avvikande 

beteende och strain teorin ses som en strukturell teori. Merton inspirerades av Durkheims 

anomi teori vilken innebär att det är snabba förändringar angående ekonomi, politik eller 

förändringar i samhället som är orsaken till en ökning av samhällsfenomen såsom 

kriminalitet. Merton utvecklade Durkeims teori och hävdade att det är fokuseringen på 

livsmål och diskrepansen mellan mål och medel som är uppkomsten till kriminalitet och 

sociala problem i samhället. Livsmålen bygger på medelklassvärderingar, dessa mål kan vara 

svåra för underprivilegierade individer att uppnå (Sarnecki, 2003). I Mertons strain teori är 

motivationen till brott härstammade från en diskrepans i samhället. Medelklassens värderingar 

ses oftast som norm, materiell rikedom blir därmed en del av normen i samhället. Alla har inte 

möjlighet att uppnå det målet, detta innebär att en del människor måste begå brott för att nå 

normen i samhället. I den generella strain teorin begår förövare brott för att lindra 

frustrationen som beror på skillnaden mellan demokratiska förutsedda förhoppningar och 

realistiska förväntningar av möjligheter. I strain teorin ses brott som ett alternativ till att arbeta 

för att uppnå materiell rikedom. Underklassen är mer benägna att begå brott än medelklassen 

eftersom att de inte har samma möjligheter att nå rikedom (Gottfredsson & Hirschi, 1990). 

 

När det gäller individens anpassning till samhället presenteras fem olika alternativ: 

Konformitet, Innovation, Ritualism, Tillbakadragande och Uppror (Sarnecki, 2003). Den 

första av dessa anpassningsstrategier konformitet innebär att det inte finns någon diskrepans 

mellan mål och medel, individen har möjlighet att nå upp till målen och få en god ekonomi 

och ett bra arbete. Den andra anpassningsstrategin innovation handlar om individer som 

inbegriper målen men som inte har medlen att uppnå dem. Detta är exempelvis individer ur 

den lägre samhällsklassen som inte har möjlighet att uppnå de ekonomiska målen. Den tredje 

anpassningsformen ritualister använder alla medel som finns i samhället, de följer alla regler 

slaviskt utan att bry sig om vart det leder och förlorar därmed målen. Dessa individer 

utvecklar undantagsvis kriminalitet men kan förarga andra människor runt omkring dem 

(Sarnecki, 2003). Den fjärde anpassningsformen tillbakadragande gäller de individer som står 

utanför samhället och varken har mål eller medel. De kan lida av psykiska problem, ha sociala 

problem eller vara utslagna på annat vis. De använder medel som inte är accepterade av 

samhället exempelvis narkotika och brottslighet. Brottsligheten används för att finansiera 

missbruket av droger. Den femte och sista formen av anpassning är uppror, dessa individer 

gör uppror mot samhället både när det gäller mål och medel. De accepterar inte 
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”Svenssonlivet” och revolterar mot hela samhällsordningen, i extrema fall kan det handla om 

terrorism och annat extremt våld. Merton menar alltså att det är diskrepansen mellan mål och 

medel som är uppkomsten till strain. Dock behöver inte fattigdom i sig leda till kriminalitet 

utan det är relationen mellan fattigdom och förtryck som leder till strain (Sarnecki, 2003). 

 

3.2 Teorin om sociala band 
En kompletterande teori till de klassiska teorierna om kriminalitet är idén om skillnader i 

självkontroll. En sådan teori är teorin om sociala band där orsaken till kriminalitet beror på 

avsaknaden av sociala relationer (Gottfredsson & Hirschi, 1999). Travis Hirschi utvecklade 

teorin om sociala band. Sociala band innebär relationer inom grupper. Individen får möjlighet 

att begå handlingar som ligger i dennes intresse men som strider mot samhällsnormerna 

genom frihet från de sociala banden. Hirschi särskiljer på fyra element inom de sociala 

banden. Dessa är Anknytning, Åtaganden, Delaktighet och Övertygelse (Sarnecki, 2003). 

Anknytning innebär relationer med föräldrar, skola och vänner. Åtaganden handlar om val av 

utbildning, arbete samt att leva ett hederligt liv. Delaktighet innebär engagemang i skola, 

arbete, föreningar etc. Övertygelse innebär positiva attityder gentemot lagstiftning och 

myndigheter. De fyra elementen i människans anknytning är relaterade till varandra. 

Exempelvis individer med stark anknytning till formella myndigheter och personer satsar ofta 

på utbildning och arbete, det medför ofta också engagemang i föreningar allt detta med syfte 

om att få en bra utbildning och arbete. Dessa människor tror sannolikt på samhällsordningen 

och stödjer den (Ibid). 

4. Resultat 

4.1 Riskfaktorer och Individuellbakgrund 

4.1.1 Riskfaktorer 

Riskfaktorer för ungdomskriminalitet och ungdomsgäng presenteras i en studie av Klemp – 

North (2007), syftet med studien var att undersöka om gängmedlemskap kan ses som ett 

faktiskt brott samt dela med sig kunskap om gängdefinitionen. Studien är en litteraturöversikt 

med material från nationella studier angående ungdomsgäng. Howell & Egley (2005) syftade 

med sin studie till att presentera riskfaktorer angående gängmedlemskap, de bygger sin studie 

på material från longitudinella studier. 
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Riskfaktorer för gängmedlemskap kan delas in i fem kategorier. Kategorierna är: kommun, 

familj, vänner, skola, och individuell karaktär. En faktor kan vara en riskfaktor vid ett tillfälle 

och en skyddsfaktor vid ett annat tillfälle, det beror på situation och sammanhang. 

Riskfaktorer varierar beroende på ålder (Howell & Egley, 2005, Klemp – North, 2007). 

 

Kommun – Effekt av disorganisation, drogtillgänglighet, stämpling på bostadsområdet samt 

möjlighet att lyckas ekonomiskt (Klemp – North, 2007). Problemfyllt bostadsområde, närhet 

till droger, ungdomar i problem, otrygghet, lågt engagemang och oorganiserat (Howell & 

Egley, 2005). 

 

Familj – Familjemedlemmar som är medlemmar i gäng, föräldrarnas uppfostran av ungdomen 

samt socioekonomisk status (Klemp – North, 2007). Struktur, makt, många förflyttningar, 

antisocialtbeteende, lågt engagemang från föräldrar, låg utbildning hos föräldrar och 

föräldrarnas attityd (Howell & Egley, 2005). 

 

Skola – Grad av tillgivenhet, prestation och lärarens stämpling av eleven (Klemp – North, 

2007). Låg prestation, negativ attityd av lärare gentemot elev, låg akademisk inspiration, lågt 

engagemang samt låga planer angående vidareutbildning (Howell & Egley, 2005). 

 

Grupp – Association med aggressiva och kriminella vänner (Howell & Egley, 2005) samt en 

nära vän som är medlem i gäng (Klemp – North, 2007).  

 

Individuell – Drog- alkoholvanor, attityd, självkänsla, depression, förkastande av tro och 

omständigheter (Klemp – North, 2007). Involverad i våld, aggressiv eller bråkig, 

antisocialtbeteende, tidigt förhållande, sexuell aktivitet, antisociala eller kriminella 

värderingar, hyperaktivitet, bruk av alkohol eller droger, depression, fattigdom samt 

påfrestningar i livet (Howell & Egley, 2005). 

4.1.2 Gängmedlemmarnas bakgrund 

I en fältstudie av Fleisher (2005) framkom det att ungdomarna i gänget som observerades 

hade familjeproblem exempelvis våld i hemmet, föräldrar som var drogberoende, fattigdom 

och tidvis hemlöshet. Studien hade som syfte att förstå ungdomarnas resonemang och 

erfarenheter angående gängmedlemskap. Studien presenterar ungdomsperspektivet på 

gängmedlemskap, respondenterna i studien är själva gängmedlemmar (Fleisher, 2005).  
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Maclure & Sutelos (2004) studie grundas på observationer och fokusgruppsintervjuer som 

gjordes i Nicaragua vilket är en stad präglad av fattigdom, arbetslöshet och andra sociala 

problem. De observerade och identifierade 150 gängmedlemmar som ingick i åtta gäng. 

Intervjuer gjordes med sex stycken fokusgrupper som bestod av 35 gängmedlemmar, 30 

pojkar och 5 flickor i åldrarna 13 – 21 år, åtta stycken föräldrar samt tio stycken anställda på 

NGO (non - governmental organization). Ungdomarnas familjebakgrund var präglad av 

arbetslöshet, våld, förlust av en eller båda föräldrarna, prostitution, missbruk av droger och 

alkohol samt annan form av kriminalitet. Alla hade erfarenhet av polisen och en tredjedel 

hade tillbringat tid på anstalt. Som många studier visar är det en nackdel för ungdomar att 

växa upp i urbaniserade bostadsområden (Maclure & Sutelo, 2004). 

 

Peterson, Taylor & Esbensen (2004) syftade med sin litteraturöversikt till att studera 

sambandet mellan gängmedlemskap och att vara våldsoffer. Det framkommer i studien att det 

finns ett samband mellan att vara våldsoffer i ungdomen och gängmedlemskap. 

Gängmedlemmarna rapporterade i högre grad att de varit offer för överfall, rån, provocerande 

övergrepp eller misshandel. Graden av våldsoffer var signifikant högre bland gängmedlemmar 

än icke gängmedlemmar. Sambandet mellan offer och brottslighet kan inte ignoreras. Tidigare 

forskning har visat att offer och förövare ofta är samma individer (Peterson, Taylor & 

Esbensen, 2004). 

 

Yoder, Whitbeck & Hoyt (2003) presenterar i sin artikel omfattningen av gänginvolvering och 

gängmedlemskap bland 602 hemlösa och förrymda ungdomar från fyra stater i amerikanska 

mellanvästern. Medlemmar i ungdomsgäng lever i större utsträckning i dysfunktionella 

familjer än de som inte ingår i något ungdomsgäng. De är även i riskzonen för att bli offer för 

brott och utanförskap. Att ha blivit hotad med vapen hade högre signifikansnivå bland dem 

som ingår i ett ungdomsgäng än dem som inte gör det. Gängmedlemmarnas familjer hade mer 

problem med lagen än icke medlemmar (Yoder, Whitbeck & Hoyt, 2003). 

 

Män, African – American, Hispanic, Native – American är sannolikt oftare gängmedlemmar 

än vita amerikaner. Av ungdomarna som var medlemmar i gäng var 61,3 % män, det var 

mestadels icke vita medlemmar. Dem som inte var medlemmar i gäng var ofta äldre än de 

som var gängmedlemmar. Socioekonomisk status skiljer sig inte bland medlemmar och icke 

medlemmar. Dock skiljer sig föräldrarnas uppfostran av ungdomarna, uppfostringen var 
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signifikant lägre bland gängmedlemmar. De som var medlemmar av gäng eller involverade i 

gäng hade mer problem inom familjen, blivit avstängda från skolan oftare, rymde hemifrån 

tidigare, använde mer alkohol och droger, var förknippade med våldsamma vänner samt fler 

självmordsförsök än de som inte var gängmedlemmar och inte var involverade med gäng 

(Yoder, Whitbeck & Hoyt, 2003).  

4.2 Samhällsstruktur 
Gäng är inte längre isolerade till fattiga stadsdelar eller kommuner, utan gäng finns i alla 

socioekonomiska och etniska grupper (Klemp – North, 2007).  

 

Miller (2001) har gjort en longitudinellstudie med syfte att få fram konkret information om 

trender och problem angående ungdomsgäng. Studien var mellan 1970 - 1995. Stater i USA 

har problem med brottslighet och allvarligt våld som begåtts utav ungdomsgäng. Gängens 

storlek beror på stadens storlek. Anmälningarna av gängproblematiken har ökat under åren. 

Gängproblematik har traditionellt blivit ett storstadsproblem. Ökningen är enorm, från 1970 

då det fanns gäng i 2,4 stater i USA till 1995 då det fanns gäng i 23,2 stater. Populationen har 

även ökat i USA med 16,2 %. Gängpopulationen är störst i Sydamerika 44 %, de södra 

delarna av USA 31,6 % och mellanvästern i USA 25,9 %. Gängproblemen är större i 

urbaniserade städer (Miller, 2001).  

 

Swetnam (2001) har genomfört en enkätstudie som är gjord i en liten stad i södra USA med 

tre olika respondentgrupper vilka hade relationer med gängen på olika sätt. 

Respondentgrupperna var studenter, lärare och poliser. Resultat från studien visar att det 

under de senaste åren har uppmärksammats att det finns gäng även i mindre städer. Alla 

respondenter i studien var överens om att gängen finns i hela staden och inte bara i vissa delar 

(Swetnam, 2001). 

 

Joseph & Taylor (2003) har gjort en studie angående gäng i indianska samhällen. Antalet 

gäng i indianska samhällen har fördubblats sedan 1994. Indianer är de fattigaste människorna 

i Amerika. Arbetslöshet är tre gånger vanligare bland indianer. Ytterligare problem som är 

vanligare i dessa samhällen än i övriga Amerika är drogberoende och mord, gängmedlemmar 

kommer ofta från dysfunktionella familjer. Fem procent av studenterna rapporterar att de 

spenderar mycket tid med gäng. Mer än 180 gäng har identifierats. Gäng brukar vara ett 

storstadsproblem men så är inte fallet längre (Joseph & Taylor, 2003). 
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4.3 Gängens struktur och medlemskap 

4.3.1 Orsaker till gängmedlemskap 

Det starkaste sambandet till gängmedlemskap är i Brownfields (2006) studie att en nära vän är 

gängmedlem. Sannolikheten att bli gängmedlem dubbleras om en nära vän är medlem av ett 

gäng. Att vara positiv till lagbrott är signifikant med gängmedlemskap. Legitimitet och 

stolthet är signifikant relaterade till gängmedlemskap (Brownfield, 2006). 

 

Alla respondenterna indikerade att gängmedlemskapet fick dem att passa in i en grupp vänner. 

Det gav dem en känsla av stabilitet och självförtroende som de inte kunde få någon 

annanstans. Den drivande impulsen av gängaktivitet är aggression. Gängkulturen är präglad 

av aggression och våld och medlemmarna blir socialt isolerade från det övriga samhället 

(Maclure & Sutelo, 2004). 

 

Ungdomarna går med i gäng för att få olika möjligheter däribland sociala. De får en känsla av 

styrka men gängmedlemskapet gör dem mer socialt isolerade än vad de tidigare varit. Brist på 

möjligheter att engagera sig och delta i sociala och ekonomiska aktiviteter har påverkat dessa 

ungdomar (Ibid). 

 

Motivation till gängmedlemskap förklaras i Klemp – North (2007) genom ”den amerikanska 

drömmen” vilken innebär god hälsa och välstånd. Med välstånd menas den materiella 

välfärden och innebörden i ”den amerikanska drömmen” är att man skall ha en god hälsa samt 

ha det gott materiellt (Klemp – North, 2007). 

 

Välstånd, kommersiella och materiella möjligheter presenteras i media därmed demonstreras 

ungdomarnas livslånga underklasstatus för dem. Det står fast att deras marginella status är 

permanent samt att det är omöjligt att uppnå den standard och mål som fastställts av 

medelklassen. Ungdomarna måste på något sätt hävda sin status och de får makt genom att 

media presenterar dem som farliga och i och med det blir medelklassen rädda för dem. 

Ungdomarna vill känna gemenskap och passa in, gängen ger dem en känsla av stabilitet och 

självförtroende (Maclure & Sutelo, 2004). 

 



23 
 

Anledningarna till medlemskap i gäng är för att: det är roligt, få skydd, få pengar, vänner är 

medlemmar, syskon är medlemmar, erhålla respekt, passa in bättre samt en del har blivit 

tvingade till att vara gängmedlem (Peterson, Taylor & Esbensen, 2004) 

 

Medlemmar i indiangäng är ofta i åldern 12 – 17 år och vanligaste anledningen till 

gängmedlemskap är erkännande, rykte, status vänskap, stolthet och känsla av samhörighet 

(Joseph & Taylor, 2003).  

 

I en enkätstudie av Swetnam & Pope (2001) framkommer det att alla de tre 

respondentgrupperna, studenter, lärare och poliser, tror att största anledningen till att 

ungdomar blir medlemmar i gäng beror på bristen av aktiviteter för ungdomar. Andra resultat 

som presenteras är att vänner och familj introducerar ungdomar in i gängen. Vänskap, 

acceptans, status och popularitet är de främsta anledningarna till gängmedlemskap (Swetnam 

& Pope, 2001). 

 
I Maclure & Sutelos (2004) artikel presenteras citat från intervjuerna. En gängmedlem 

uttrycker att när han ser att han inte har de möjligheter som andra har blir han ledsen. Han vill 

ha de möjligheterna men ingen stöttar honom. En förälder uttrycker att ungdomarna ser på 

föräldrarna och känner oro för ekonomin. De går ut och söker jobb, när de inte får något finns 

det ingen annan utväg än att begå ett brott.  En annan gängmedlem säger att hon är med sina 

vänner, gänget, de förstår henne och vad hon känner det gör inte hennes familj. En manlig 

gängmedlem säger att när man blir medlem i ett gäng, får man mat om man är hungrig, har 

man inga kläder får man det av någon, behöver man hjälp får man hjälp. Det är mycket svårt 

att bryta med det. En annan gängmedlem säger att andra ser att han är gängmedlem och då 

bråkar de inte med honom. Det är som en tävling om det pratas mycket om ditt gäng blir du 

stolt. En gängmedlem beskriver att hon inte kan gå till vissa områden eftersom att hennes 

gäng är i konflikt med gängen i andra områden. En kille säger att om han lämnar gänget 

kommer folk se på honom på ett annat sätt (Maclure & Sutelo, 2004). 

 

4.3.2 Konstruktion 

Ett gäng är en grupp människor som medverkar i kriminell aktivitet och har minst en 

gemensam symbol som definierar dem (Klemp – North, 2007). 
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I artikeln av Peterson, Taylor & Esbensen (2004) presenteras det att de flesta är medlemmar i 

högst ett år. 66 % av tjejerna och 50 % av killarna var medlemmar i ett år, 28 % av både tjejer 

och killar var medlemmar i två år, 4 % av tjejerna och 14 % av killarna var medlemmar i tre 

år och endast 7 % av killarna var medlemmar i fyra år (Peterson, Taylor & Esbensen, 2004). 

 

Ett socialt nätverk är ett antal aktörer och relationer som är länkade mellan varandra. Vid 

nätverksanalysen användes information från sju kvinnliga nyckelinformanter. De var socialt 

aktiva och välkända. De fick namnge alla sina vänner och definiera och operationalisera 

begreppet vänskap. Observationerna och nätverksanalysen visar att ihärdiga interaktioner 

mellan gäng kräver ömsesidig socialt och emotionellt stöd av de olika gängmedlemmarna. 

Inaktiva nätverk är 25 % mindre i storlek än aktiva nätverk (Fleisher, 2005).  

 

McGloin (2007) studie syftar till att utreda strukturen och organisationen hos ”street gangs” 

samt olika positioner som medlemmarna kan inneha. Gängen innehar ofta regler och ledare 

men är inte arrangerade som en organisation. I en studie av Pizarro & McGloin (2006) 

framkommer det att gängen är oorganiserade och har flera olika subgrupper. I studien av 

Joseph & Taylor (2003) framkommer det att gängen i indianreservaten inte innehar regler 

eller någon struktur. 

 

I intervjuerna av McGloin identifierades fyra gäng, som tillsammans innehar 736 medlemmar, 

1,1 % av dessa är kvinnor. Bloods, 378 medlemmar 81 % av dem är länkade till andra 

medlemmar. Crips 80 medlemmar 85 % av dem är länkade till andra medlemmar. Latin Kings 

och Queen Nation har tillsammans 141 medlemmar, 65 % är länkade till andra medlemmar 

detta innebär att det finns 635 enskilda förbindelser mellan gängen (McGloin, 2007). 

 

Dessa fyra gäng är stadigvarande och har funnits under många år. Dock är gatugängen i 

Newark inte sammanhängande och organiserande (Ibid). Gängen har många medlemmar och 

olika former av medlemskap förekommer. De flesta är medlemmar i ytterkanten och det 

innebär att det är få medlemmar som är kärnan i gänget. Kärnan i gänget är de som har fullt 

engagemang och deltagande i gänglivet. Centralt och närvarande engagemang hade 

signifikant samband med polisarrestering, vapen- och drogkriminalitet. Det finns variationer i 

medlemmarnas funktion och de har individuella kontakter med nätverken (Ibid). 
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Ruddel mfl. (2006) gjorde en enkätstudie med anstaltsadministratörer för att få insikt om den 

rådande gängbildningen i anstalter. I studien framkom det att en del gäng har funnits under en 

lång tid och har många ”wannabemedlemmar” från andra gäng. Det finns olika kategorier av 

gängmedlemskap. 15 % - 20 % av medlemmarna är fullvärdiga, de andra är 

”wannabemedlemmar” (Ruddell, Decker & Egley, 2006). 

4.4 Följder av gängmedlemskap 

4.4.1 Brottsliga följder 

Gängmedlemmar och gänginvolverade ungdomar är mer brottsbenägna än icke medlemmar 

(Yoder, Whitbeck & Hoyt, 2003).  

  

Aktiva kvinnliga gängmedlemmar rapporterar att under en period på 90 dagar hade de begått 

240 egendomsbrott, 572 ekonomiskabrott och 359 våldsbrott. En inaktiv kvinnlig 

gängmedlem hade under samma period begått 110 egendomsbrott, 466 ekonomiskabrott och 

169 våldsbrott (Fleisher, 2005). 

  

Medlemmarna i gängen är kriminellt aktiva, exempel på olika brott är langning av droger, 

dråp, egendomsbrott mm (McGloin, 2007). Gäng är ofta aktiva då det gäller våldsbrott, 

överfall, rån och sexuella övergrepp (Peterson, Taylor & Esbensen, 2004). De mest 

rapporterade brotten begångna av ungdomsgäng är förstörelse, rån, överfall och mord 

(Maclure & Sutelo, 2004). 

 

I en studie gjord av Pizarro & McGloin (2006) var syftet att studera gängrelaterade mord. 

Material till studien hade samlats in från Greater Newark Safer Cities Initiative och Newark 

Police Department. Gängen engagerar sig i flera olika sorters brott exempelvis mord. För att 

det skall ses som ett gängrelaterat mord behöver endast en av förövaren eller offret vara 

gängmedlem. En eskalering av morden har skett och behovet av makt förklarar gängrelaterade 

mord i Newark, en tredjedel av morden i Newark är gängrelaterade (Pizarro & McGloin, 

2006). 

 

Gäng i indianreservaten begår våldsbrott enbart för att få status. Andra brott som är vanliga är 

överfall, våldtänkt, sexöverfall, hot mot vittnen, utpressning, rån och skottlossning i olika 

former. Dessa gäng byter droger mot vapen samt är aktiva när det gäller drogtrafficking 

(Joseph & Taylor, 2003). 
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Disciplinbrott på anstalter begås sannolikt av unga gängmedlemmar (Ruddell, Decker & 

Egley, 2006). Anstaltsgäng och ”street gangs” begår två till tre grader allvarligare 

disciplinbrott än icke gängmedlemmar (Ibid). 

4.4.2 Individuella följder 

Gänginvolvering kan bevisas vara en kritisk del i en tonårings liv (Howell & Egley, 2005). 

Det är en förstärkare när det gäller allvarligt våld och kriminalitet. Det i sin tur kan leda till en 

radikalt misslyckad tid som kan medföra en störning i livsutvecklingen (Ibid).  

 

Gängmedlemmar rapporterade i högre grad att de är offer för överfall, rån, provocerande 

övergrepp eller våldsoffer. Både våld och gängmedlemskap är viktiga bidragande orsaker till 

ungdomars utsatthet, det är dock kombinationen av dem båda som är mest farlig (Peterson, 

Taylor & Esbensen, 2004). 

 

Många gånger har gängmedlemmar i anstalt ett problemfyllt beteende exempelvis 

självskadebeteende, diskriminering, övergrepp, störande uppförande, rymningsförsök och 

annat kriminellt beteende. De har även särskilda behov på grund av psykisksjukdom samt 

med anledning av att de är långvarigt intagna (Ruddell, Decker & Egley, 2006) 

 

5. Analys 

5.1 Strain teorin 
Strain teorin kan enligt författaren till uppsatsen förklara varför ungdomar söker sig till gäng 

och varför de blir medlemmar i gäng. Riskfaktorer för ungdomskriminalitet och medlemskap i 

ungdomsgäng är bland annat fattigdom, alkohol och droganvändning, familjeproblem, 

kriminella föräldrar, lågutbildade föräldrar, problemfyllt bostadsområde, låg socioekonomisk 

status, antisocialt beteende, kriminella värderingar och påfrestningar i livet. Strain teorin 

förklarar kriminalitet med att det finns en diskrepans mellan målen och medlen. Inom strain 

teorin finns det fem olika former av anpassningsstrategier det är två av dem som jag skall 

använda vid analysen av gängmedlemskap. Strategierna är innovation och tillbakadragande. 

Strategin tillbakadragande handlar om individer som är utslagna, har psykiska problem eller 

en missbruksproblematik detta stämmer överens med de flesta riskfaktorer för medlemskap i 

ungdomsgäng. I artiklarna framkommer det att många av ungdomarna känner en hopplöshet. 

De har inte medlen att nå upp till målen med sina liv. I exempelvis artikeln av Klemp – North 
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(2007) skriver de om den ”amerikanska drömmen” vilket handlar om att man ska ha det gott 

ekonomiskt, materiellt samt ha en god hälsa. Alla människor har inte möjlighet att nå upp till 

den ”amerikanska drömmen” och det utvecklas då en diskrepans mellan mål och medel, detta 

stämmer överens med vad innovationsstrategin innebär. Vilket gör att en del människor ser en 

möjlighet att nå upp till de uppsatta målen genom kriminalitet och gängmedlemskap. När det 

gäller strategin tillbakadragande är dessa individer utslagna och marginaliserade av samhället, 

det stämmer överens med vad som framkommer i studien av Yoder, Whitbeck & Hoyt (2003) 

vilka studerade gängmedlemskap bland hemlösa ungdomar. I artikeln av Maclure & Sutelo 

(2004) framkommer det att ungdomarna ser möjligheter med gängmedlemskapet som innebär 

att de får möjlighet att nå upp till de ekonomiska och materiella målen. Exempelvis är det en 

förälder som beskriver att ungdomarna oroar sig för familjens ekonomi, de söker arbete men 

får inget och då ser de ingen annan utväg än att begå brott och därmed gängmedlemskap. 

Familjens ekonomiska problem gör att diskrepansen mellan mål och medel ökar och 

möjligheten till lycka och välgång minskar.  

 

5.2 Sociala band teorin 
Kriminellt beteende utvecklas enligt sociala band teorin på grund av avsaknaden av relationer 

till familj, skola, föreningar samt att tron på samhället och myndigheter saknas. Sociala band 

teorin kan enligt författaren till denna uppsats förklara varför ungdomarna fortsätter vara 

medlemmar i gängen. De riskfaktorer som stämmer överens med sociala band teorin är låg 

akademisk inspiration samt kriminella vänner. Det framkommer i artiklarna att relationen med 

familj, skola och övriga instanser i samhället är låga. Den relationen som det finns starka band 

i är med andra medlemmar i gänget, det är där vännerna finns. Ungdomarnas relationer med 

föräldrarna är ofta problemfyllda. Familjen har problem med kriminalitet, arbetslöshet, 

missbruk och fattigdom.  Ungdomarna har oftast hoppat av skolan och har väldigt låga betyg. 

De har inga planer på att utbilda sig, de har inget arbete och även där ser de inga möjligheter. 

De har därmed svaga relationer till skola, lärare och klasskamrater. I artikeln av Maclure & 

Sutelo (2004) framkommer det att ungdomarna sökte sig till gängen för att känna en 

gemenskap, de ville passa in i en grupp. Peterson, Taylor & Esbensen (2004) hävdar i sin 

studie att två av orsakerna till gängmedlemskap är att ett syskon är medlem i gäng samt att de 

vill känna gemenskap. En förklaring till gängmedlemskap kan vara att de sociala banden till 

ungdomens familj, förening, skola och samhället försvagats och i och med det förstärks de 

sociala banden till vännerna. Följaktligen är det i gänget ungdomarna känner någon form av 
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trygghet eftersom det är där de har sina starkaste relationer och där de har möjlighet till en 

ekonomisk trygghet även om den innebär risker. 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med uppsatsen var att genom noggranna analyser av tidigare genomförda studier kring 

ungdomsgäng belysa ungdomsgäng som ett fenomen i dagens samhälle. Att göra en 

forskningsöversikt och därmed studera ungdomskriminalitet som ett gängfenomen var ett 

strategiskt val för att sedan ha möjlighet att studera ungdomskriminalitet på individuellnivå 

och då ha kunskapen jag erhållit genom denna uppsats att utgå ifrån.  

 

Studien baserades på tretton artiklar som söktes fram genom databaserna CSA och PsycINFO. 

Valet av sökord bedömdes vara de mest relevanta för att motsvara syfte och frågeställningar. 

Artiklarna har granskats genom olika steg, det första steget var att läsa abstrakten på de 221 

artiklar som funnits i databassökningarna. Artiklarna som överensstämde med syfte, 

frågeställningar och inklusionskriterierna valdes ut. Därefter gjordes ytterligare ett urval där 

17 artiklar utsågs till vidare granskning. Sekundärsökning gjordes utifrån artiklarnas 

referenslistor, en artikel valdes därifrån och antalet artiklar som skall granskas blev 18 

stycken. De 18 artiklarna lästes igenom var för sig ett flertal gånger och granskades med hjälp 

av en granskningsmall från SBU. Artiklarna som granskades och studerades är både 

kvalitativa och kvantitativa vilket gör att resultaten i studien har god tillförlitlighet. Olika 

forskningsdesigner påverkar upplägget på studien och därmed, urval, analys, 

generaliserbarhet etc. Att flera forskningsdesigner använts gör att studien innehåller material 

både från studier som belyser och ökar förståelsen för fenomenet samt studier där resultaten 

går att generalisera. 

 

Styrkorna i uppsatsen är att artiklarna lästs igenom ett flertal gånger och granskats var för sig. 

Detta gör att rimligheten och trovärdigheten i resultatens stärks. Syfte och frågeställningar är 

preciserade men innefattar förhållandevis mycket. Precisionen i syftet gör att det finns en 

konsistens i studien. Studien innebär ökad förståelse inom ämnet men då det endast är en C – 

Uppsats är möjligheten till kunskapslyft måttlig.  
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Svagheterna i uppsatsen är att jag inte kan vara helt säker på att jag använt alla olika former 

av sökord. Andra sökord kan ha påverkat att jag funnit andra resultat och i och med det gjort 

en annorlunda analys och därmed kommit fram till en annan slutsats. 

 

Jag analyserade materialet med hjälp av innehållsanalys vilket jag som författare upplevde 

som den mest effektiva analysmetoden för att nå kärnan i materialet och därmed tematisera 

texten och svara på mina frågeställningar och syfte.  

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visar att det finns flera olika faktorer som föranleder att ungdomar blir 

medlemmar i gäng. Det finns som tidigare nämnts fem kategorier angående riskfaktorer dessa 

är: Familj, kommun, skola, grupp samt individuell karaktär. Jag tror att kommunen kan vara 

en riskfaktor då det gäller närheten till droger, invånarna i kommunen, tillgång på arbete och 

fritidsaktiviteter. Detta påverkar kommunens struktur, synen på kommunen samt invånarnas 

sociala och ekonomiska förhållanden. Är det en kommun med flera kriminella invånare, 

tillgången på droger är stor samt arbetslösheten är stor antar jag att risken är högre att man 

kommer i kontakt med kriminella kamrater. I kategorin familj handlar det om föräldrarnas 

uppfostran av barnen, föräldrarnas attityd samt föräldrarnas syn på skola och arbete. De flesta 

riskfaktorer handlar om sociala problem vilka många gånger finns i marginaliserade familjer. 

Det handlar om familjeproblem exempelvis våld, beroendeproblematik och fattigdom. I 

kategorin skola handlar det om lärarens syn på eleven, elevens inspiration och engagemang. 

Själv tror jag att i de fall läraren ser negativt på eleven leder det lätt till att eleven mister sin 

motivation till att lära. Detta kan resultera i skolk för eleven för att sedan leda till att eleven 

finner andra sätt att spendera sin tid. När det gäller kategorin grupp handlar det om vilka 

vänner man associeras med. Med utgångspunkt i detta upplever jag att den grupp av 

människor som man umgås med ofta påverkar det personliga levnadssättet i positiv eller 

negativ riktning. Det kan i detta fall handla om grupptryck och en rädsla för att bli utfryst och 

ensam. Den individuella kategorin innebär individens missbruk, attityd, själkänsla, psykiska 

hälsa samt värderingar. Riskfaktorerna för gängmedlemskap utesluter inte att andra individer 

utan dessa problem blir gängmedlemmar. Jag tror att alla fem kategorier påverkar varandra 

och även samspelar. I de fall man bor i en segregerad kommun samt har en dysfunktionell 

familj ökar riskerna för att man söker sig till kriminella vänner med liknande förhållanden. 

Vilket kan innebära att man utvecklar ett antisocialt beteende och kanske även kriminella 

värderingar.  
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Idag finns gäng överallt och i alla olika former av socioekonomiska klasser, dock tror jag att 

orsaken till varför man blir medlem i gäng skiljer sig beroende på vilka uppväxtförhållanden 

man har växt upp inom. Jag tror även av samma anledning att det finns skillnader i vilken roll 

man har i gänget och nätverket. Om du söker dig till gäng av sociala skäl tror jag inte du blir 

en central aktör i nätverket eftersom att det inte är de ekonomiska och brottsliga möjligheterna 

du söker. Medan om det är de ekonomiska och brottsliga möjligheterna du är ute efter tror jag 

att du på ett annat sätt arbetar dig mot att få mer engagemang och därmed större ekonomisk 

vinst.   

 

En annan uppgift som framkommit i artiklarna är att man tidigare såg gängkriminalitet som 

ett storstadsproblem och ett problem som fanns i urbaniserade städer. Jag tycker att det är 

intressant att det presenteras i resultatet i en del artiklar att gäng finns i alla socioekonomiska 

klasser men att de flesta riskfaktorer och teorier handlar om individer som har sociala problem 

eller är marginaliserade. Med detta som utgångspunkt vill jag dock hävda att det finns sociala 

problem i form av missbruk, våld i hemmet samt kriminalitet i alla samhällsklasser. 

 

En av faktorerna där det presenterades hög signifikansnivå när det gäller vad som orsakar att 

en ungdom söker sig till gäng var om en nära vän var medlem. Vänskap, acceptans, status, 

popularitet och känsla av samhörighet var orsaker som presenterades. I en av artiklarna 

framkom det att respondenterna i studien ansåg att det många gånger var familj eller vänner 

som introducerade ungdomarna in i gängen. Jag tror att det många gånger kan vara så. 

Grupptrycket är stort och man vill känna en känsla av samhörighet vilket har framkommit i en 

del av studierna. De sociala aspekterna är stora när det gäller medlemskapet i gäng. En annan 

orsak som framkommit är brister på aktiviteter. Dock har jag svårt att tro att man väljer att 

begå brott samt vara medlem i gäng på grund av att man inte har något annat att göra. Jag 

skall dock inte säga att det inte är en faktor som kan leda till gängmedlemskap.  

 

I resultatet framkommer det att ungdomarna själva har varit utsatta för brott oftast våldsbrott. 

Jag tror att anledningen till att våldsbrott är vanligt förekommande beror på att många gäng är 

i konflikt med varandra. En annan förklaring till detta kan vara att en del av ungdomarna har 

blivit misshandlade i hemmet. Mord är ett våldsbrott som studerades i en av artiklarna, det 

framkommer i artikeln att en tredjedel av morden i Newark var gängrelaterade. Det är därmed 

ett faktum att gängmedlemskapet innebär en del risker.  
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Gängens konstruktion innehåller regler, symboler, inre hierarki, ledarskap och möten. 

Medlemmarna har olika positioner och uppgifter, gängen är inte välorganiserade och 

strukturerade. Det är få av medlemmarna i gängen som är fullvärdiga medlemmar och har 

uppgifter att utföra. Majoriteten av medlemmarna är så kallade ”wannabemedlemmar”. Jag 

tror att gängen introducerar yngre ungdomar in i gängen och att de blir så kallade 

”wannabemedlemmar”. Medlemmarna med centralt engagemang är förmodligen äldre 

medlemmar, har varit medlemmar längre samt har ett större brottsregister är de yngre 

medlemmarna. Gängen i indianreservaten innehar varken regler eller någon given struktur. 

Jag funderar på vad det är som skiljer gängen i indianreservaten från andra gäng det är dock 

inte alla gäng som har en ledare eller struktur men majoriteten av dem har det. Jag anser att 

det är viktigt att förstå hur gängens konstruktion är för att få en djupare förståelse för hur de 

fungerar samt vad ett medlemskap kan innebära för den enskilda individen.  

 

När det gäller nätverken fanns det ganska lite forskning angående detta. Det som framkommer 

är att de är stora och ju större de är desto mer kriminalitet. Nätverken innehåller många olika 

aktörer, dessa aktörer behöver inte känna varandra och bara för att en enskild aktör har begått 

ett brott behöver inte någon annan aktör vara delaktig i detta. Nätverken är rörliga och 

förändras över tid. Eftersom att nätverken är stora och det påverkar graden av kriminalitet 

ökar nätverken möjligheterna till kriminalitet och därmed ökar den grova brottsligheten. Jag 

kan tänka mig efter att ha läst och granskat dessa artiklar att nätverken är en stor del inom 

brottsligheten, de för samman många enskilda individer och kan därmed utföra flertalet brott 

samt organisera brottslighet som kräver många olika aktörer. 

 

Gängen begår allvarliga brott, det är bland annat: egendomsbrott, ekonomisk brottslighet, 

våldsbrott, rån, överfall, mord, sexuella övergrepp och narkotikabrott. Kriminaliteten som 

gängen begår rubriceras ofta som grov jag tror att detta kan bero på att det är flera individer 

som tillsammans begår brotten och att det i sig kan öka allvarlighetsgraden. Gängfaktorn kan 

påverka att brotten blir grövre genom att flera individer samarbetar, planerar och genomför 

brotten. Brotten som gängen begår påverkar inte bara individen i sig utan även eventuella 

brottsoffer och samhället. Brottsoffret får psykiska följder och samhället får bekosta 

exempelvis vård, domstolskostnader samt kostnader för påföljden för gängmedlemmen.  
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Medlemskap i gäng innebär en negativ utveckling av ungdomens liv, exempelvis genom 

brottslighet, fängelsestraff, stämpling av samhället som kriminell. Medlemskapet innebär 

även för många individer missbruk av droger och alkohol. Denna livsstil påverkar ungdomens 

möjligheter att göra val i livet angående utbildning, arbete, familj osv. Livsutvecklingen för 

denna individ innebär i många fall fortsatt missbruk och kriminalitet. De gängmedlemmar 

som avtjänar straff på anstalt hade enligt en artikel särskilda behov på grund av 

psykisksjukdom och depression. En fråga som kan diskuteras är om de särskilda behoven 

beror på tidigare riskfaktorer, långt fängelsestraff, missbruk eller om det är följder av 

gängmedlemskapet. Jag tror att det kan skilja sig från individ till individ. Detta är en fråga 

som jag skulle vilja se mer forskning kring. 

 

Forskning inom området bör fortsätta och utökas och forskning på både individuell- och 

gruppnivå behövs. Forskningen behövs för att kunskapen inom ämnet skall öka för att på så 

vis kunna förebygga medlemskap i gäng samt kunna reducera brotten som begås av gäng.  

6.3 Slutsats 
Kriminalitet och ungdomsgäng finns i alla socioekonomiska klasser och ungdomar söker sig 

till gäng av sociala och ekonomiska möjligheter. Dock handlar de flesta riskfaktorer för 

ungdomskriminalitet och medlemskap i gäng om familjeproblem exempelvis ekonomiska 

svårigheter, missbruksproblem eller kriminalitet. Dessa problem beror många gånger på 

brister i välfärden, den sociala tryggheten och det faktum att den ekonomiska jämlikheten inte 

inrymmer alla invånare och individer. Medlemmarna i ungdomsgängen är ofta 

marginaliserade ungdomar. Slutsatsen författaren till denna uppsats gör, är att ungdomar söker 

sig till gäng och blir medlemmar i gäng på grund av olika sociala problem. Författaren anser 

därmed att ungdomskriminalitet och ungdomsgäng många gånger uppstår till följd av sociala 

problem. Gängmedlemskapet innebär en negativ utveckling för individen exempelvis genom 

kriminalitet, missbruk, fortsatt utanförskap i samhället och det påverkar individen i en negativ 

riktning.  
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Tabeller  

Tabell 1 Sökanalys 
Sökord Databas Totalt Urval 

1 
Urval 
2 

Youth gangs 
 

CSA 
 

267 (71 
dubbletter) 

0 0 

Youth gangs AND Crime 
 

CSA, endast en del 
databaser 

62 (15 
dubbletter)  

0 0 

Youth gangs AND Crime AND 
Network 
 

CSA, endast en del 
databaser 

46 (17 
dubbletter) 

10 7 

Juvenile Gangs AND Crime AND 
Network  
 

CSA 17 1 1 

Juvenile Gangs AND Crime AND 
Network AND Structure  
 

CSA 8 0 0 

Juvenile Gangs AND Crime AND 
Network 
 

PsycINFO, 
Adolescence, 

3 1 0 

Juvenile Gangs AND Crime AND 
Network* 
 

CSA 6 1 1 

Juvenile Delinquency AND Gang* 
 

CSA 177 (19 
dubbletter) 

4 4 

 
 

Tabell 2 Sekundärsökning 
Författare Form av litteratur Publicerings år 
Thornberry Bok 2004 
Miller, W Artikel 2001 
 
 

Tabell 3 Översikt av artiklar 
Författare Titel Forskningsmetod 
Brownfield, D. 2006. 
 

A Defiance Theory of Sanctions and gang 
membership.   
 

Icke – 
Experimentell  

Cadwallader & Cairns. 2002. Developmental Influences and Gang 
Awareness among African-American Inner 
City. 

Kvalitativ 

Fleisher, M. 2005. 
 

Fieldwork Research and Social Network 
Analysis.  

Kvaltitativ 

Fleisher & Krienert.  2004. Life-Course events, social networks, and the 
emergence of violence among female gang 
members. 

Icke  – 
Experimentell  

Howell  & Egley. 2005. 
 

Moving risk factors into Developmental 
Theories of gang membership.  

Litteraturöversikt  

Joseph, J & Taylor, D. 2003. Native - American youths and gangs. Deskriptiv 
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Klemp-North, M. 2007. 
 

Theoretical foundations for gang 
membership.  
 

Litteraturöversikt 

Maclure  & Sutelo. 2004. 
 

Youth Gangs in Nicaragua: gang membership 
as structured individualization.  
 

Kvalitativ 

McGloin, J –M. 2007. The organizational Structure of street gangs. Kvalitativ 
Miller, W. 2001. 
 

The growth of youth gang problems in the 
united states: 1970 – 98.   
 

Icke  – 
Experimentell 

Ngan-pun Ngai, Chau-kiu 
Cheung, and Steven Sek-Yum 
Ngai. 2007. 

Cognetive and social influences on gang 
involvement among delinquents in three 
Chinese cities. 

Icke  – 
Experimentell 

Peterson, Taylor & Esbensen. 
2004. 

Gang Membership and violent Victimization. Kvalitativ 

Pizarroa & McGloin. 2006.  
 

Explaining gang homicides in Newark, New 
Jersey: Collective behavior or social 
disorganization?  
 

Icke  – 
Experimentell 

Ruddell, Decker and Egley. 
2006. 
 

Gang Interventions in Jails: A National 
Analysis.  
 

Icke – 
Experimentell 

Sullivan, M. 2005. Maybe we shouldn´t study "Gang": Does 
Reification Obscure youth violence? 
 

Kvalitativ 

Swetnam & Pope. 2001. 
 

Gangs and gangs activity.  
 

Icke  – 
Experimentell 

Winfree, Bernat. & Esbensen. 
2001. 

Hispanic and anglo gang membership in two 
southwestern cities.  
 

Icke  – 
Experimentell 

Yoder, Whitbeck & Hoyt. 2003. 
 

Gang involvement and membership among 
homeless and runaway youth.  
 

Kvalitativ 
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Tabell 4 Validitet 
Forskningsdesign Hög Medel Låg 
Icke – Experimentell 
(IE) 

Stort och representativt 
urval vilket är väl 
beskrivet, lämplig 
statistisk metod, lång 
uppföljning. 
 

- Begränsat urval, 
otydligt beskrivet och 
tveksamma statistiska 
metoder. 

Litteraturöversikt (L)  Väl genomförd 
litteraturgenomgång, 
väl redovisat 
urvalsmaterial, 
väldokumenterat 
material.  

-  Resultatredovisning 
utan referenser och 
ofullständiga slutsatser.  

Deskriptivstudie (DS) Stort materialet vilket 
är insamlat 
fortlöpande, 
välbeskrivet material 
Som är analyserat med 
adekvata 
statistiska metoder. 
Lång 
uppföljning. 
 

- Begränsat material, 
urvalet otydligt 
beskrivet. 
Datainsamlingen och 
analysmetod 
otillräckligt beskrivna. 
Tolkningar 
och slutsatser vaga, 
oklar uppföljning. 
 

Kvalitativ (K) Syftet och 
problemformulering är 
väl beskrivna. 
Kontexten där studien 
görs är väl beskriven 
och det finns ett 
sammanhang. Urvalet 
är relevant och det 
finns ett etiskt 
resonemang. 
Individerna som 
studeras och 
forskningsmetoden är 
väl beskriven. Det ges 
en klar bild av 
resultaten och 
huvudfynden verkar 
giltiga. 

- Studien hamnar på en 
låg validitet om 
studiens kontext inte är 
väl beskriven. Urvalet 
inte är relevant för att 
svara på studiens syfte 
eller om studiens 
forskningsmetod inte 
är väl beskriven. 
Huvudfynden inte är 
klara och verkar 
giltiga.  
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Tabell 5 Icke – Experimentella artiklar 
 

Artikel Syfte Deltagare Metod Analys Resultat Diskussion Validitet 
Miller, W.  
The growth 
of youth 
gang 
problems in 
the united 
states: 1970 
– 98.   
U.S. 
Department 
of Justice. 
Office of 
Juvenile 
Justice and 
Delinquency 
Prevention. 
2001. 
 

Få fram 
konkret 
informati
on om 
ungdoms
gäng. 
 

Sex olika 
typer av data 
har använts 
National 
Youth gang 
Surveys 
reports, 
media, 
databaser, 
intervjuer, 
konferenser 
och 
polisrapporte
r. 

Detta är en 
longitudinellstudie 
mellan åren 1970 – 
1998. 
Datainsamlingen 
har skett i tre faser, 
under mitten – sen 
1970 tal, 1980 till 
mitten av 1990 tal 
och mitten av 1990 
talet. Materialet 
samlades i en 
databas från 1970 – 
1995. 

Kategor
ier 
skapade
s och 
det var 
enkelt 
att 
samla 
allt 
materia
l. 
Rapport
en 
beskriv
er 
trender 
angåen
de 
ungdo
msgäng 
i 25 år. 
 

Mer 
problem 
i 
storstäde
r. 
 

Problemen 
har ökat 
under åren. 
 

Hög 

Brownfield, 
D.  
A Defiance 
Theory of 
Sanctions 
and gang 
membership
.   
Journal of 
gang 
research.  
2006. 
 

Studera 
om 
sanktion 
kan ses 
som en 
potentiell 
förklaring 
av 
gängmedl
emskap. 
 

543 
respondenter, 
92 7 % av 
eleverna. 
Antalet 51, 9 
% är flickor 
det vill säga 
48, 1 % är 
pojkar. 

Studien innehåller 
en litteraturöversikt 
med material från 
en studie av 
urbaniserade 
ungdomar från 
2001. Materialet 
innehåller även en 
enkätstudie. 
Författaren 
presenterar 
exempel på frågor 
och teman. 

Bivariat
- och 
Multiva
riatanal
ys. 
Resulta
ten är 
generali
serbara, 
instrum
enten 
som 
använd
s i 
studien 
är 
reliabla 
och 
valida. 
Studien 
är 
välbesk
riven 
studie. 
 

Finner 
korrelera
de 
samband, 
exempel
vis 
oddsen 
för att 
vara/bli 
gängmed
lem 
dubblas 
om dina 
vänner är 
det. 
 

Finner flera 
samband, 
ingen 
enskild teori 
kan förklara 
fenomenet. 
 

Hög 
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Pizarroa & 
McGloin.  
Explaining 
gang 
homicides 
in Newark, 
New Jersey: 
Collective 
behavior or 
social 
disorganizat
ion?  
Journal of 
Criminal 
Justice. 
2006. 
 

Studera 
gängrelat
erade 
mord.  
 

Material 
insamlat från 
Greater 
Newark Safer 
Cities 
initiativ och 
polisutrednin
gar angående 
mord från 
Newark 
Police 
Department 

Studiens metod 
grundar sig på att 
analysera insamlat 
material. Staden 
och förhållandena 
är väl skildrade. 
Analys av data är 
väl beskrivet. 

Bivariat 
– och 
Multiva
riat 
analys. 
18 % 
av 
fallen 
exklude
rades 
på 
grund 
av att 
det var 
okänt 
om de 
var 
gängrel
aterade. 

Flera 
variabler 
finner 
samband 
med 
gängrelat
erade 
mord, 
dråp. 
 

Signifikanta 
skillnader 
mellan 
gängrelatera
de mord, 
dråp och 
icke 
gängrelatera
de. 
 

Hög 

Ruddell, 
Decker and 
Egley.  
Gang 
Intervention
s in Jails: A 
National 
Analysis.  
Criminal 
Justice 
Review. 
2006. 

Klassifice
ra gäng 
och 
gängmedl
emmar 
 

134 fängelser 
i 39 stater i 
USA. 

Studien bygger på 
en enkätstudie. Mer 
än 10 % av 
fängelserna är små 
fängelser resten är 
stora anstalter. 

Bortfall
et var 
på 68 
%, en 
analys 
av detta 
görs. 
Resulta
ten är 
dock 
represe
ntativt. 

Ju större 
fängelse 
ju fler 
gäng, 
även 
resultat 
på vad 
som ses 
som 
gäng 
osv. 

Reducera 
gäng 
populatione
n på 
fängelser 
för att få 
dem 
säkrare. 
 

Medel 

Swetnam & 
Pope.  
Gangs and 
gangs 
activity.  
Social 
Behavior 
and 
Personality.  
2001. 
 

Studera 
gäng 
fenomene
t. 

Tre 
studiegrupper 
bestående 
utav 243 
elever, 34 
lärare och 20 
poliser. 
Eleverna 
valdes ut 
genom ett 
randomiserat 
urval. 

Studie byggd på en  
enkätstudie. 
Enkäterna i skolan 
delades ut i hela 
klasser. För poliser 
och lärare kunde 
svaren lämnas in i 
en försluten box för 
att skydda deras 
konfidentialitet. 

Frågorn
a var 
utforma
de i 
fyra 
olika 
teman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Får fram 
resultat 
som 
visar på 
olika 
signifika
nta 
samband. 
 

Hög 
kriminalitet 
bland 
tonåringar.  
 

Medel 
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Tabell 6 Deskriptivstudie 
Artikel Syfte Deltagare Metod Analys Resultat Diskussion Validitet 
Joseph, J & 
Taylor, D. 
Native - 
American 
youths and 
gangs. 
Journal of 
gang 
research. 
2003. 

Förstå 
gängkrimin
alitet för att 
kunna 
förebygga 
fenomenet. 
 

Två tidigare 
studier. 

Form av översikt. 
Gjord på uppdrag av 
regering. Materialet 
är från två tidigare 
studier den ena gjord 
av federal Bureu of 
Investigation den 
andra gjord av 
Bureau of Indian 
Affairs. 

Innehåll
sanalys. 

Allvarlig 
kriminalit
et, många 
involvera
de. 
 
 
 
 
 
 

Djupare 
analys och 
forskning 
behövs. 
 

Medel 

 

 

 

Tabell 7 Litteraturöversikter 
Artikel Syfte Deltagare Metod Analys Resultat Diskussion Validitet 
Howell  & 
Egley.  
Moving risk 
factors into 
Development
al Theories 
of gang 
membership.  
Youth 
Violence and 
Juvenile 
Justice. 
2005. 
 
 
 

Artikeln 
syftar till 
att ge en 
översikt av 
riskfaktorer 
för 
gängmedle
mskap ur 
ett 
Developme
ntal Theory 
perspektiv. 
 

 Översikt av tidigare 
studier. Författarna 
beskriver studierna 
och materialet 
grundligt. De 
använder endast 
longitudinella studier 
då de anser att de har 
högst validitet och 
generaliserbarhet. 

Sedan 
analyserar 
de 
resultaten 
med hjälp 
av 
Developme
ntal Theory 
perspektive
t. 

Presentera
r 
riskfaktor
er, de 
skiljer sig 
beroende 
på ålder, 
fyra olika 
åldrar 
presentera
s samt 
andra 
former av 
riskfaktor
er som 
barn och 
ungdomar 
möter. 
 

Riskfaktorer 
har 
presenterats, 
att vara 
gängmedlem 
kan leda till 
bland annat 
våld, droger, 
kriminalitet 
osv. 
 

Medel 

Klemp-
North, M.  
Theoretical 
foundations 
for gang 
membership.  
Journal of 
gang researh.  
2007 
 

Diskutera 
gängdefinit
ionen samt 
se 
anledningar 
angående 
varför 
ungdomar 
blir 
medlemmar 
i gäng. 
 

 Översikt av material 
från tidigare 
nationella studier. 

Agnews 
Strain 
Theory, 
Hirschis 
Sociala 
band teorin 
och 
Sutterland´
s 
Differential 
Association 
Theory. 

Presentera
r 
definition 
på gäng, 
olika 
teorier 
och 
riskfaktor
er.  
 

Studier som 
bygger på 
självrapporte
rad data inte 
helt 
signifikant, 
teorier som 
bygger på 
inlärning och 
sociala band 
förklarar inte 
hela bilden. 

Medel 
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Peterson, 
Taylor & 
Esbensen. 
Gang 
Membership 
and violent 
Victimizatio
n. Justice 
Quarterly. 
Vol 21, No. 
4, December 
2004. 
 

Syftet är att 
studera 
relationen 
mellan 
medlemska
p av 
ungdomsgä
ng och 
våldsoffer. 
 

Materialet 
till studien 
är från två 
tidigare 
studier en 
tvärsnittsst
udie och en 
longitudine
ll studie. 
 

Tvärsnittsstudien 
som används är från 
1995 med 5935 
elever från åttonde 
klass, de går på 42 
olika allmänna skolor 
i elva städer i USA. 
Studien bygger på 
enkätstudie. Den 
longitudinella 
studien är mellan 
1995 – 1999, 2500 
elever från sjätte och 
sjunde klass, 22 
allmänna skolor ifrån 
sex städer. 
Enkätstudie. 

Vid analys 
av material 
är 
tillvägagån
gssättet väl 
beskrivet, 
regressions
analys 
används. 

Våld är en 
del av 
livsstilen 
vid 
gängmedl
emskap. 
Gängmedl
emmar 
rapportera
de i högre 
grad att 
de är offer 
genom 
överfall, 
rån, 
provocera
nde 
övergrepp 
eller 
våldsoffer 

Sambandet 
mellan offer 
och 
brottslighet 
kan inte 
ignoreras. 
Tidigare 
forskning har 
visat att offer 
och förövare 
ofta är 
samma 
individer. 
 

Medel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8 kvalitativa artiklar 
Artikel Syfte Deltagare Metod Analys Resultat Diskussion Validitet 
Fleisher, M.  
Fieldwork 
Research and 
Social Network 
Analysis.  
Journal of 
Contemporary 
Criminal 
Justice. 2005 
 
 
 

Få perspektiv 
på 
ungdomsgän
g. 
 

Sju 
nyckelinfor
manter vid 
intervjuer. 
Vid urvalet 
av 
nyckelinfor
manter 
användes 
snöbollsurv
al. 
Nyckelinfo
rmanterna 
är alla 
kvinnor, 
var socialt 
aktiva och 
välkända. 

Studie som är grundad 
på en systematisk 
observation studie och 
systematiska intervjuer. 
Författaren är medveten 
om att han kan ha missat 
information vid 
observationerna. 
Författaren är medveten 
att urvalet kan vara 
missvisande. De är 
mycket utförliga i sin 
beskrivning av hela 
genomförandet av 
studien. Studien är i 
beskrivande form. 
 
 
 

social 
nätverks 
analys. 

Finner 
sociala 
nätverk. 
 

Ser 
konstruktio
nen av en 
ung 
gängmedle
ms liv. 
 

Hög 
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Maclure  & 
Sutelo.  
Youth Gangs in 
Nicaragua: gang 
membership as 
structured 
individualizatio
n.  
Journal of youth 
studies. 2004. 
 

Förstå 
resonemange
t och 
erfarenheter 
av 
subgrupper 
av 
Nicaraguan 
ungdomar 
som delar 
erfarenheter 
av 
medlemskap 
i gäng. 

35 stycken 
ungdomar 
som är 
medlemmar 
av gäng 
samt åtta 
stycken 
föräldrar 
och tio 
stycken 
personal 
från NGO. 

De kombinerar 
observation och semi 
strukturerade intervjuer. 
Observation under flera 
månader och 
fokusgruppsintervjuer. 
Intervjuerna spelades in 
på band. Transkribering 
och översättning av 
intervjuerna från 
spanska till engelska. 

Intervjuer
na 
analysera
des 
utifrån en 
fenomen
ologisk 
ansats. 
 

Ungdomar
na 
förklarar 
sin syn på 
varför de 
är 
gängmedl
emmar. 
Man får 
också en 
bild utav 
föräldrarn
as syn på 
ungdomen
s 
medlemsk
ap. 

De säger 
emot sig 
själva de 
söker 
trygghet 
och social 
gemenskap, 
gängen ger 
dem det 
men även 
otrygghet 
osv. 
 

Hög 

McGloin. The 
organizational 
Structure of 
street gangs. 
Journal of 
Gangs 
Research. 2007 
 

Studera den 
generella 
strukturen 
och 
organisatione
n av ”street 
gangs” 
nätverk 
baserade på 
kontakter 
mellan 
medlemmar 
samt studera 
olika sociala 
positioner 
som 
medlemmarn
a erhåller i 
grupperna. 
 

32 st 
intervjuer 
med 
Newark 
polis, Essex 
kommun 
Sheriff, 
kommissio
nen om 
unga 
lagöverträd
ares rättvisa 
och Essex 
kommun 
departemen
t. 

Data insamlat från North 
Jersey Gang Task Force 
ett samarbetsprojekt. 
Intervjuerna var semi – 
strukturerade, 
sammanlagt var det 32 
stycken gruppintervjuer 
under ett år. 

Nätverks
analys av 
resultaten 
från 
intervjuer
na 
gjordes. 
Analysen 
var multi- 
relationel
l och 
innehålle
r olika 
sorts 
relationer
. Hela 
förfarand
et 
angående 
metoden 
är väl 
beskrivet. 

Fyra gäng, 
många 
medlemm
ar. 
Majoritete
n av dem 
sysslar 
med 
kriminalit
et. De fick 
fram en 
del 
vanliga 
brott. Se 
figur för 
info om 
struktur 
och 
nätverk.  
 

Mer 
kunskap 
behövs. 

Medel 

Yoder, 
Whitbeck & 
Hoyt.  
Gang 
involvement and 
membership 
among homeless 
and runaway 
youth.  
Youth & 
Society. 2003. 

Gäng 
engagemang, 
medlemskap, 
hemlöshet 
bland 
ungdomar. 
 

602 
intervjuer. 
60 % är 
kvinnor.  

Intervjuer med hemlösa 
och förrymda ungdomar 
i fyra städer i 
mellanvästern i USA.  
Författarna beskriver 
tillvägagångssättet väl 
och att de informerat 
informanterna om deras 
rättigheter. De beskriver 
en del av frågorna som 
ungdomarna fått. 

Analyser
ar 
resultaten 
i två steg 
med hjälp 
av 
Cronbach 
alpha, 
multivari
at analys 
och 
ANOVA. 

Skillnader 
finns 
mellan 
gäng- och 
icke 
gängmedl
emmar. 
 

Svagheter i 
metod, 2 
hypoteser 
och bevis. 
 

Medel 
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Tabell 9 Översikt av exkluderade artiklar 
Författare och år Titel Orsak till exkludering 
Cadwallader & Cairns. 
2002 
 

Developmental Influences and Gang Awareness among 
African-American Inner City. 
 

Resultat som presenteras 
svarar inte på mitt syfte 
och mina 
frågeställningar. 

Fleisher & Krienert.  
2004. 
 

Life-Course events, social networks, and the emergence of 
violence among female gang members.  
 

Använder endast 
kvinnliga respondenter. 
Dessa gäng definieras 
inte som gäng samt 
resultat svarar inte på 
mitt syfte och mina 
frågeställningar.  

Ngan-pun Ngai, Chau-
kiu Cheung, and 
Steven Sek-Yum Ngai. 
2007 

Cognetive and social influences on gang involvement 
among delinquents in three Chinese cities. 

Syftet var att jämföra tre 
städer och resultatet med 
studien svarar inte på 
mina frågeställningar 
och syfte. 

Sullivan, M. 2005 
 

Maybe we shouldn´t study "Gang": Does Reification 
Obscure youth violence? 
 

Syftet med studien är 
oklart, resultatet som 
presenteras svarar ej på 
mitt syfte och mina 
frågställningar. 

Winfree, Bernat. & 
Esbensen. 2001 
 

Hispanic and anglo gang membership in two southwestern 
cities.  
 

Studiens syfte är att 
jämföra två specifika 
städer i förhållande till 
varandra. Därmed är det 
problematiskt att 
tillämpa det presenterade 
resultatet av studien 
generellt gentemot annan 
forskning inom området. 

 

 
 

 


