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En kvalitativ studie om tonårstjejers vänskapsrelationer och kamratgrupper i tre 

Stockholmkommuner. 

 

Lisa Båke och Cora Perez 

 

 

Abstract 

In September of year 2006, a young boy was brutally killed by a girl, age sixteen, in Örebro, 

Sweden. Girlgangs became a frequent subject in media. Professionals’ working with 

adolescents claims that girlgangs notis an existing phenomena in Sweden as it is in for 

example in the United States. The aim of this thesis was to investigate if teenage girls in 

Sweden have a tendency to join gangs as they do in the United States. This was qualitative 

study with four focus groups with teenage girls in three different areas in Stockholm. Areas 

with different social economic standards were chosen for the study to compare the girls’ 

answers. The result was analysed by a social psychological perspective and theoretic 

background. The result of this study showed that the group is important to the girls in their 

socialisation process and in order to create identity. There were similarities between the 

answers between the result of this study and research in The United States considering the 

girls choosing friends as they look for similarities between each other and the need of having 

fun. A tendency in the girls’ answers could not be seen in the matter of creating girlgangs as 

they do in the United States. 
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1. INLEDNING

I vissa områden i Stockholm, Malmö och Göteborg har det rapporterats om ett antal tjejgäng 

som öppet uppträder aggressivt mot allmänheten (Kordon & Wetterqvist, 2006). Dessa tjejer 

gör samma saker som killar i gäng, dock skiljer sig deras tillvägagångssätt åt. Killar hänger 

större grad i kvartersgäng, medan tjejerna åker in till city och träffar andra tjejer från andra 

stadsdelar. Tillsammans åker tjejerna runt och provocerar människor på bland annat 

spårvagnen i Göteborg. (ibid.) 

     I svenska dagstidningar framstår tjejgäng som ett återkommande fenomen och att tjejer har 

ett mer aggressivt beteende än tidigare. Däremot säger socialarbetare som arbetar med 

ungdomar att det inte finns några tjejgäng i Sverige, utan att detta är ett existerande problem 

bland annat i USA. Att tonårstjejer är med i grupperingar är ovanligt i Sverige; i fall de är 

med är de i regel med som passiva medlemmar i en yttre krets (Adam, muntlig 

kommunikation 2006.09.28).  

     Inom kriminologin finns det sedan länge omfattande forskning kring kriminella nätverk, 

organiserad kriminalitet och även så kallad gängkriminalitet, framförallt i USA. Ändå saknas 

det en allmän accepterad definition av begreppet gäng. Olika egenskaper hos gängen splittrar 

forskarnas enighet; gängens tidsbeständighet, hur väl organiserade de är, sammanhållningen, 

delaktighet i kriminalitet etc. (Mobilisering mot narkotika, 2005). Mobilisering mot narkotika 

är en organisation som har i uppdrag att initiera och samordna insatserna mot narkotika i 

Sverige. I en skrift från denna organisation framgår det att saknas en allmän accepterad 

definition för begreppet gäng dock innehåller idag de flesta definitioner samma 

grundläggande delar; 

- en grupp individer 

- någon form av yttre symboler för gängmedlemskap (kläder, tatueringar med 

mera) 

- någon form av specifik kommunikation, (t.ex. speciella ord, graffiti, 

handtecken med mera) 

- beständighet i tid (ett år eller längre) 

- territorium (revir) som gänget försvarar 

- brottslighet, ett viktigt syfte med medlemskap i gäng. 

Mobilisering mot narkotika (2005) 
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Gäng som uppfyller ovanstående kriterier är ovanligt i Sverige (Mobilisering mot narkotika, 

2005). De gäng som media beskriver borde i de flesta fall kallas för grupperingar eller 

nätverk då de inte är har lika lång beständighet i tid som organiserade gäng. Grupperingar 

eller nätverk är lösare sammanhållna och kan ha olika konstellationer från kväll till kväll 

(ibid.). Organiserade gäng som finns i Sverige är bland annat MC- gäng. Dessa deklarerar ofta 

öppet att de har valt att stå utanför den rådande samhällsordningen (Systemhotande 

brottslighet i Sverige, 2004). Denna studie använder sig av begreppet gäng enligt 

Mobilisering mor narkotikas definition. 

 

 

1.2 Motivering till studien 

Ungdomsgäng består oftast av ungdomar som har liknande erfarenheter och upplevelser vilket 

leder till vinnar- och förlorargäng. Sandström (2003) skriver att gängbildning kan delas upp i 

två olika typer. Den första är gäng som uppstår på grund av eget val, vilka kallas för 

vinnargäng. Dessa kan bildas genom att individerna har liknande klädstil eller musiksmak. De 

gäng som uppstår utan eget val ses som förlorargäng. Ofta är det ungdomar utan vuxenstöd 

som söker sig hit och de har sämre ekonomiska förutsättningar än de i vinnargängen. Det är 

den sistnämnda gruppen som ses som avvikare av samhället och kan i längden leda till sociala 

problem. (ibid.) Efter att ha tagit del av tidigare forskning visade det sig att bostadsområden 

med låg socioekonomisk standard och hög invandrartäthet är faktorer som påverka tjejernas 

gängengagemang. I Stockholm finns det idag skillnader mellan bostadsområden när det gäller 

socioekonomisk standard och etnisk segregation. Vi ser att förutsättningar för gängbildning 

finns vilket kan leda till en ogynnsam utveckling. 

 

2. SYFTE 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka om det idag finns tendenser till att 

tonårstjejer kan komma att bilda tjejgäng av samma slag som exempelvis i vissa städer i USA. 

Syftet är även att jämföra tre kommuner med skild socioekonomisk standard. För att nå detta 

syfte är det tänkt att undersöka hur tonårstjejer väljer sina kamrater. Studien fokuserar på hur 

de umgås i grupp och vad gruppen ger den enskilda tjejen och samspelet dem emellan. För att 

få svar på detta formulerades tre forskningsfrågor: 
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-  Hur väljer tonårstjejer sin umgängeskrets? 

- Vilken funktion fyller kompisgruppen för den enskilda tjejen? 

- Vad är tonårstjejers upplevelser av tjejgäng som media beskriver? Stämmer 

tjejernas upplevelser överens med medias bild? 

 

För att tolka den data som intervjuerna ger ska ett socialpsykologiskt perspektiv användas. I 

socialpsykologin ses människan som en social varelse som lever och utvecklas i samband med 

andra (Asplund, 1987). Tidigare forskning, särskilt kring gäng i USA (Miller, 2001), ska 

användas som teoretisk bakgrund. Dessutom ska forskning kring vänskapsrelationer i tonåren 

tas till hjälp vid analysen. Vänskapsrelationer är viktiga för tonåringar för deras utveckling av 

sin identitet (Erwin, 1998). 

 

2.1. STUDIENS AVGRÄNSNINGAR 

Studien har valt att fokusera på hur tjejer väljer sin umgängeskrets och vad kompisgruppen 

ger den enskilda tjejen. Frågor kring familjförhållanden och deras ekonomiska situation, samt 

skolpresstation har inte ställts, även om det är betydelsefullt för huruvida tjejer ingår i gäng 

(Besag, 2006; Miller, 2001). 

     Som nämnts i syftet kommer denna studie att avgränsas till kommuner i Stockholm. 

Tjejerna i studien är mellan tretton och sexton år gamla. Valet av åldersgruppen till tjejerna i 

studien, baserades på tjejerna i Millers (2001) studie som gick med i gäng när de var i de 

nedre tonåren. Vissa tjejer i studien är äldre detta beror på de sammansättningarna i gruppen 

som inte ville splittras. 

     Studien har valt att använda sig av begreppet tjejer trots litteraturen ofta använder sig 

begreppet flickor eller unga kvinnor. Anledningen till valet av begreppet tjejer är att 

intervjupersonerna själva använde sig av det. Ordet flicka kan dessutom ofta associeras till ett 

yngre barn medan ”unga kvinnor” kopplas till de senare tonåren. 
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3. MEDIAS BILD OCH FORSKNING OM GÄNG OCH 
KAMRATGRUPPEN 

3.1. Medias bild 

Detta år 2006, kunde allmänheten genom bland annat dagstidningar följa knivmordet utfört av 

en sjuttonårig tjej i Örebro. Offret var en sextonårig kille. Kniv är enligt media det vanligaste 

vapnet bland tjejer och kvinnor (Dagens Nyheter, 2006.09.02, Thomas Lerner). Fenomenet 

utagerande tjejer blev ett aktuellt ämne i media. Inför denna studie har nio artiklar lästs som 

publicerats år 2004 och år 2006 som berör ämnet utagerande och våldsamma tonårstjejer. 

Artiklarna kommer från dagstidningen Dagens Nyheter och kvällstidningen Aftonbladet.  

Tjejerna i gängen beskrivs som mer självsäkra än tidigare och de vågar ta för sig mer. De tar 

över ett så kallat typiskt pojkaktigt beteende som att driva runt på helgerna. Deras våld är 

oprovocerat, där verbala kränkningar övergår till rent våld (Aftonbladet, 2006.03.13, 

Clarenece Franker). Tjejerna tycks sakna empati för sina offer (Nyheter, 2006.09.02, Thomas 

Lerner). Aftonbladet beskriver att tjejerna visar nonchalans och hänsynslöshet i sitt beteende 

som inte stötts på någon annanstans. Fler tonårstjejer börjar identifiera sig själva som 

kriminella och blir förebilder för andra unga tjejer. (ibid.) 

     Statistiken i DN visar att mellan år 1998 och år 2003, har kvinnor som blivit föremål för 

polisutredningar gällande misshandel ökat med 44% (Dagens Nyheter, 2004.05.27, Thomas 

Lerner).  Även om benägenheten att anmäla kvinnor för våldsbrått har ökat, ser poliser och 

socialarbetare en tydlig utveckling (ibid.). Kriminella handlingar så som personrån och 

misshandel utförs enligt media i större utsträckning av unga tonårstjejer än tidigare (ibid.). 

Mentaliteten bland tjejer är ändrad, många fler är inställa på våld än förr, främst bland tjejerna 

i storstäderna (ibid.). Jämställdheten mellan män och kvinnor ses som en möjlig förklaring till 

varför våld och kriminalitet ökar bland unga tjejer (Dagens Nyheter, 2004.05.26, Thomas 

Lerner). De tar för sig mer, är mer utagerande och uppträder våldsamt på offentliga platser 

som exempelvis tunnelbanorna (Dagens Nyheter, 2006.09.02, Maria Ringborg & Peter 

Letmark). 
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3.1.1. Den aggressiva flickan 

Även om tjejer i gäng beskrivs av dagstidningar som självsäkra och tuffa, är bilden av den 

enskilda aggressiva och våldsamma tjejen en annan. Artikeln Moa slog för att få ut sin ångest 

som publicerades 2004.05.28 i Dagens Nyheter visar en ensam och sårad tjej som kände ett 

stort utanförskap, vantrivdes i skolan vilket ledde till skolk. Hon kände ingen trygghet eller 

stöd hemifrån och inga andra vuxna reagerade eller orkade ta tag i hennes våldsamma 

beteende som hon bland annat tog ut på sina klasskompisar. Liknande berättelser beskrivs i 

sex andra artiklar. En känsla av misslyckande och inga eller få gränssättningar hemifrån har 

lett till både ett självdestruktivt och aggressivt beteende (Dagens Nyheter, 2004.0604, Gert 

Svensson). Detta får stöd i artiklarna En väg till bättre självkänsla (2004.06.01, Dagens 

Nyheter), Jag blir liksom lugn efteråt (2004.05.26, Dagens Nyheter) och i Det gäller att 

förstärka det goda (2004.06.07, Dagens Nyheter) som alla tar upp utanförskap och 

misslyckad skolgång som några faktorer till ett aggressivt beteende. Samtliga sex artiklar 

skriver om en tjej som inte passat in i en mall för hur en typisk flickas beteende bör vara. De 

tjejer som kommit till tals i artiklarna har alla haft mer killkompisar än tjejkompisar och har 

sett sig själva som pojkflickor. 

     Unga tjejers ohälsa tar sig enligt Dagens Nyheter, oftast till uttryck genom ett 

självdestruktiv beteende som exempelvis självsvält. Att skära sig själv har liksom ett våldsamt 

beteende ökat bland tonårstjejer (Dagens Nyheter, 2004.05.27, Thomas Lerner). Dock 

beskrivs det i media som att de tjejer som skär sig och de som beter sig aggressivt är de 

samma, det är bara hur deras förtvivlan kommer till uttryck som skiljer sig (Dagens Nyheter, 

2004.06.04, Gert Svensson)(Dagens Nyheter, 2004.06.01, Thomas Lerner). I artikeln Anna 

skrämde sig själv och andra (2004.06.03, Dagens Nyheter) beskrivs tjejen som självdestruktiv 

samt aggressiv och hotfull i hemmet. 

     En artikel tar upp att tjejer försöker skapa sin kvinnliga identitet genom att anspela på sex. 

Då tjejerna under barndomen betett sig som pojkflickor har det blivit naturligt för dem att 

söka sig till pojkar. När tjejerna kom upp i tonåren blev det annorlunda, då fick de bara vara 

med om det ställde upp som sexobjekt. Dessutom kom de flesta tjejerna från familjer med 

bristfälligt eller inget föräldrastöd. (Dagens Nyheter, 2004.06.04, Gert Svensson) 

Aggressiva tjejer har större problem än andra tjejer med alkohol och kriminalitet. De har ofta 

symtom på depression och har sämre relationer till vuxna och andra jämnåriga. Forskning 

fokuserar oftast på fysiskt våld, dock är verbal och social aggressivitet minst lika farlig och 
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gör stor skada som exempelvis mobbing. (Dagens Nyheter, 2004.05.27, Thomas Lerner) 

Trots att media skriver om tjejgäng som ett existerande fenomen, finns det inga renodlade 

gäng i Sverige enligt de professionella inom området, såsom fältassistenter och poliser. Detta 

bekräftades av andra fältassistenter som kontaktades inför denna studie1. 

3.2. Tidigare forskning om gäng 

3.2.1. Forskning i USA 

I USA är ungdomsgäng ett förekommande fenomen. Både killar och tjejer bildar gäng, trots 

att det oftast associeras med det manliga könet. Killar och tjejer söker sig till gäng av samma 

orsaker. Dessa orsaker kan vara tristess, en känsla av tillhörighet, tillgängligheten till droger, 

vapen och pengar, makt, och för skydd. (Besag, 2006) Medan killgäng ofta vistas utomhus 

föredrar tjejgäng att träffas hemma hos de äldre tjejerna där de sitter och pratar, dricker 

alkohol och använder droger (ibid.). Ofta är det de äldre tjejerna som har tillgång till 

alkoholen och drogerna. Vapen bland tjejer förekommer, då oftast i form av knivar och 

rakblad (Taylor, 1993). 

     Många tjejer som ingår i gäng, har på olika sätt straffat ut sig från skolan. Att utebli från 

skolan kan leda till exkludering från samhället då de går miste om utbildningsmöjligheter. 

(Besag, 2006) Tjejgängens offer är ofta ungdomar från medelklassen som de föraktar men 

också känner avundsjuka mot. Deras ilska och förtvivlan vänds mot människor som det till 

synes går bättre för. (ibid.) Då tjejerna går miste om de sociala koder som ungdomar lär sig i 

samspel med varandra och vuxna i skolan, söker de sig till gäng och får olämpliga förebilder. 

Tjejerna i gängen beundrar kriminellt beteende hos andra. De har inga hämningar för att bryta 

mot lagen, de önskar frihet och de beundrar beteenden som mobbing, droganvändning, skolk 

och stöld. Tjejerna strävar efter självständighet trots det klamrar de sig fast vid gängets 

underförstådda och informella regler. (ibid.) 

     I en studie gjord i USA kom tre teman upp angående livsvillkor, vilka bidrar till tjejers 

gängengagemang (Miller, 2001). Dessa tre teman; grannskap, familjeproblem och 

familjemedlemmars gängengagemang, som beskrivs i nästa avsnitt, kom upp oberoende av 

varandra såväl som i Millers enkäter som i djupintervjuerna. 

     Tonårstjejerna i Millers studie började umgås med gängmedlemmar vid tidig ålder, runt 

tolvårsålder och de anslöt sig till gänget i genomsnitt ett år senare. Miller skriver att det är 

viktigt att ta hänsyn till deras unga ålder i motiveringen för att bli gängmedlem. 

                                                           
1 Se tillvägagångssätt i metodkapitlet 
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Nämnvärt är att få tjejer beskrev att de ingått i gäng på grund av pojkvänner vilket kan vara en 

förutfattad mening. (Miller, 2001) 

3.2.2. Millers tre teman 

Grannskap 

Det första temat som kom upp i studien var i vilken utsträckning tjejerna genom sitt 

bostadsområde var utsatta för ungdomsgäng exempelvis via grannar och ungdomar. Studien 

visar att tjejerna oftast kommer från ekonomiskt utsatta familjer, de bor oftast tillsammans 

med en ensamstående förälder, för det mesta modern. Trångboddhet och arbetslöshet är 

vanligt förekommande i familjerna. Studien visar också att tjejerna kom från mycket etniskt 

segregerade områden. Att leva i dessa områden innebär att leva med brottslighet ständigt 

närvarande. (Miller, 2001) 

     Gäng kan fungera som ett sätt att lätta på tristessen som upplevs av ungdomar som har få 

möjligheter för rekreation och underhållning. I USA, till skillnad från Sverige, är det oftast i 

storstäderna som de mest socialt och utsatta områdena finns (Taylor, 1993)  Ett antal tjejer i 

Millers studie beskriver också att en anledning till att de gick med i gänget var tillhöra 

grannskapet, passa in och ha skoj. Detta gällde speciellt för de yngre tjejerna. De beskrev 

saker som att stanna ute hela nätterna, få nya märkeskläder, nya skor, sälja droger, få håret 

fixat etcetera var anledningar till att de gick med i sitt gäng, ett sätt att få nya vänner. 

 

”If you ain’t in it you just be…you just be feelin’ left out. 

You be like, ‘oh they all in a gang and I’m just sittin’ 

here’.” 

(Miller, 2001, s. 43) 

 

Familjeproblem 

Det andra temat som kom upp i studien var att allvarliga familjeproblem, så som våld och 

drogmissbruk, förekom ofta i hemmet. Detta gjorde att tjejerna undvek att vara hemma som i 

sin tur ledde till vag vuxenuppsikt. Föräldrar som på grund av sitt drogberoende försummat 

sina barn, fick barnen att känna sig övergivna och oälskade. På detta sätt blev de mer eller 

mindre tvungna att söka sig till gänget för att försöka tillfredställa sociala och emotionella 

behov. Tjejernas behov av känna tillhörighet, bli uppfostrad och få bekräftelse tillgodosågs av 
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gänget som fungerade som en surrogat familj. (Miller, 2001) 

 

 

f like that.” 

48) 

                                                          

”My mama, she on drugs, [we] used to fight and stuff. Me and her 

don’t get along…[and] my father, he just ain’t been around…made

me stay out late and stuf

(Miller, 2001, s. 

 

Även i Sverige har forskaren Ove Sernhede (sociologi och forskare kring ungdomskulturer) 

lyft fram behovet att den kollektiva värmen och att känna tillhörighet är det av stor betydelse 

för individen (Sernhede, 2003). 

 

Familjemedlemmars gängengagemang 

Det tredje temat som Miller (2001) skriver om är att många tjejer berättar om betydelsen av 

familjemedlemmars gängengagemang, speciellt äldre syskon, påverkade deras beslut att gå 

med i gäng. Även om tjejerna har fungerade relation till sina föräldrar eller andra vuxna är 

risken stor att de trots det går med i gäng om deras jämngamla familjemedlemmar, så som 

kusiner, är involverade. Oavsett vilken familjemedlem som gör mest påverkan visar det sig att 

tjejer som har familjemedlemmar som själva deltar i gäng ökar sannolikheten att de kommer 

att uppfatta gäng som ett lämpligt alternativ även för dem. 

 

 

3.3. Kamratgruppers betydelse 

Vänskapen och vännerna är centralt för ungdomens utveckling och jaguppfattning (Erwin, 

1998). Kamratförhållandena börjar utvidgas från den mindre gruppen2 av vänner till en 

större, mer obestämd grupp, oftast kallad folkmassa, gäng. Denna obestämda grupp består av 

flera mindre grupper som vanligtvis umgås i skolan eller i hemtrakterna. 

     Betydelsen av förhållande till jämnåriga ökar i takt med åldern. I tonåren blir samverkan 

med kamrater mer betydelsefullt än samspel med föräldrarna och tar gradvis över föräldrarnas 

källa av intimitet och socialt stöd. (Erwin, 1998) Kamraterna blir den huvudsakliga 

referensgruppen när det handlar om att ta beslut och bedömningar angående aktuella 

aktiviteter och evenemang (ibid.). Förändringar som tonåringar går igenom kräver ett starkt 
 

2 Översatt efter engelskans ”Clique” 
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behov av bekräftelse speciellt tillgodosedd av kamrater. Kontakten med föräldrarna handlar 

mer om ramar och rutinmönster. 

     Kontakt med nära vänner sker vanligtvis på daglig basis och de spenderar många timmar 

dagligen till att umgås med vänner (Laursen, 1990) Hur de umgås med sina vänner varierar, 

för det mesta handlar det om socialisering som är, att prata i telefon, köra runt och ha kul 

(Erwin, 1998). Mötesplatser så som shoppinggallerior är populära hos ungdomar, men även 

andra enklare ställen så som gathörn, park eller någon annan lämplig träffpunkt kan vara av 

stor betydelse (ibid.) 

     Ungdomar spenderar mycket mer tid på att prata med sina vänner än att göra någonting 

annat.  Samtalen sker i stor utsträckning genom att skoja runt3 och skratta, en aktivitet som 

för utomstående kan verka mållös men som för ungdomarna själva är den mest stimulerande 

(Erwin, 1998). Gruppen förser den unge med social status och slutligen tillåter denne 

utvecklas bland olika individer (ibid.). 

 

3.3.1. Likheter och utseende 

Gruppmedlemmarna ser sig som likasinnade4 då tjejerna drar sig till tjejer som de anser är 

lika dem själva i valet av kompisar. De väljer sina vänner efter personlighet och de föredrar de 

som kan spegla dem själva. Vännerna är ofta i samma ålder, bor i samma område, har 

liknande intressen, attityder och värderingar. (Erwin, 1998) Förutom detta kan social klass ses 

som en likhet mellan vänner. (Laursen, 1990) 

     Likhet hos kompisar behöver inte innebära att ungdomar endast väljer varandra på basis av 

likhet. Likheten kan också bero på en socialisationsprocess dem emellan (Besag, 2006). 

En annan likhet kan vara attraktionsförmåga. Ganska tidigt inser individer fördelarna med ett 

attraktivt utseende och värdet detta har i sociala förhållanden. Attraktiva individer har ett 

avgörande socialt försprång över andra mindre attraktiva individer (Erwin, 1998). Liknande 

stil kan användas som ett kännetecken för varandra. Genom detta kan man se att den andra 

personen troligtvis också håller liknande attityder. Förutom detta är personlighet 

betydelsefullt och grundläggande för förhållanden (ibid.). Likheter kan också ge viktiga 

funktioner i termer av gruppdynamik, de kan fungera som ett sätt att uttrycka solidaritet och 

överensstämmelse inom den ytterst viktiga vänskapsgruppen (ibid.). 

     Under tonåren sker en rad fysiska förändringar. Att komma överens med sin kropp och 

                                                           
3 Översatt efter engelskans ”Fooling around” 
4 Översatt efter engelskans ”Mutually connected” 
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utseende är en utvecklande fas för tonåringen. (Erwin, 1998) Denne är troligtvis väldigt 

medveten om, och lägger stor vikt vid sitt eget och andras utseende. Utseende är en 

huvudsaklig del av tonåringens jaguppfattning. (ibid.) Betydelsen av att vara attraktiv kan 

vara större för tjejer än för killar. Kroppsbilden är viktig för många tonåringar. Att vara över – 

eller underviktig kan göra stora intryck på deras självbild och kan påverka deras sociala 

möjligheter. (ibid.) 

 

3.3.2. Vänskap och popularitet 

Ofta relateras vänskap och popularitet till varandra. Det finns dock en skillnad mellan dessa 

begrepp.(Laursen, 1990) Det är tänkbart att populära ungdomar med bred vänskapskrets, inte 

har några intima relationer. Samtidigt kan en mindre populär ungdom ha få, men nära vänner. 

Dock finns det faktorer som pekar på att vänskap och popularitet har ett samband. (Besag, 

2006) För att få en vän behöver individen vara omtyckt av minst någon annan. Ungdomar 

som är omtyckt av flera jämnåriga har flera möjligheter att skapa vänskapsband än ungdomar 

som inte är omtyckta av lika många. (ibid.) 

 

3.3.3. Kön och vänskap 

Genom hela ungdomstiden värderar ungdomar vänskapen med det egna könet  som viktigare 

än förhållandet till det motsatta. Till skillnad från killar, är unga tjejer mer måna om att bilda, 

emotionella, intima relationer endast till en eller få bästa vänner (Erwin, 2006.). För unga 

tjejer är den stora gruppen sedd främst som ett nätverk av vänner och en källa av stöd och 

förtroende. De lägger ner mer tid på sina närmaste relationer än den breda vänskapsgruppen 

där tillit och förtrolighet är viktigt. De är i mer närkontakt och har troligen mer intim kunskap 

om deras närmaste vänner än killar har. (ibid.) Tjejer är starkt beroende av sina vänner genom 

vilka de kan komma att förstå sig själva och sin plats i en snabbt utvecklande social värld 

(ibid.). De är beroende av varandra och på detta sätt söker de bekräftelse i sina daliga 

handlingar, det kan liknas vid en symbios (Erwin, 1998). 

     Tjejer skapar genus inom ett ramverk där heterosexualiteten är central både som praktik, 

meningssammanhang och ideal (Ambjörnsson, 2006). Det är lika viktigt för tjejerna att 

fungera homosocialt, det vill säga att upprätthålla vänskapsband tjejer emellan. Tidigare har 

homosocialitet använts för att beskriva vänskap mellan män, dock kan detta även kopplas till 

kvinnliga vänskapsband. (ibid.) Den åtråvärda heterosexualiteten står i relation till det 
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homosociala sammanhanget. Heteronormativiteten står som ramverk för genuskapandet. Inom 

denna ryms dels tjejers vänskap till samma kön och dels dragningskraften till det motsatta. 

Tjejerna betonar betydelsen av den homosociala gemenskapen framför den heterosexuella 

(Ambjörnsson, 2006). Flickgemenskapen framstår som en källa till trygghet, närhet, 

sensualitet och glädje. Killar och tjejers uppdelade relationer delas in i två separata 

naturliggjorda kollektiv där genusskillnader formuleras och upprätthålls. (ibid.) 

3.3.4. Etnicitet 

Tjejer med invandrarbakgrund strävar efter att likna svenska tjejer (Andersson, 2006) Genom 

bland annat att vara duktig i skolan och att anpassa sig stilmässigt uppnår de samma status 

som svenska medelklass tjejer. (ibid.) Klädseln fungerar som ett slags budskap där bland 

annat den sociala ordningen kommuniceras. Att ha en klassisk stil så som att bära kavaj ses 

som ett sätt att närma sig en typisk ”svensk stil” i motsatts till ”hipp hopp stil” som ofta 

kopplas till ungdomar med utländsk bakgrund. 

     Tjejer med utländsk bakgrund lägger ner mer tid än killar med utländsk bakgrund på 

bildning, även om det är få som planerar att läsa vidare vid universitet eller högskola. 

(Sernhede, 2002) Tjejerna identifierar sig inte i samma utsträckning som killarna med sitt 

bostadsområde, även om de ibland kan ingå i periferin till de grupper som vistas på offentliga 

platser. 

 

”Vi behöver inte vistas på torget för att bevisat att detta är vårt liv, vi gör 

andra saker, vi går i skolan” 

(Sernhede, 2002 s. 104) 

 

 

4. SOCIALPSYKOLOGISK TEORI 

Denna studie har en abduktiv ingång, vilket innebär att analysen haft en teori som 

utgångspunkt men även haft empirin som startpunkt (Malterud, 1998). I studien har ett 

socialpsykologiskt perspektiv samt vänskapsteorier och forskning kring gäng använts vid 

analysen av intervjuerna. 
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4.1. Socialpsykologi 

Då studiens fokus var hur tjejerna umgås i grupp, valdes ett social psykologiskt och ett 

symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Socialpsykologin kan tolkas som den vetenskap som 

studerar interaktionen mellan människan och hennes sociala omgivning (Johansson, 1996). 

Den symboliska interaktionismen som är en del av socialpsykologin utgår från att 

människan är en social varelse som bildar sin jaguppfattning och medvetandet genom att 

interagera med andra människor i ett socialt sammanhang (Mead, 1976). För att kunna 

interagera med andra människor är språket centralt (Aplund, 1987). Språket är det som gör 

just människan till människa och förutsätter en social responsivitet. Med detta menas att 

människan är benägen att svara när det ställs frågor till henne (ibid.). Den socialt responsiva 

människan lever upp i närvaro och samspel. Ett liv i ensamhet och isolering leder till ett 

livlöst och mållöst liv. (Asplund, 1987) 

Språket blir ett språk först när det finns en idé bakom det och väcker samma idé hos en 

annan individ (Mead, 1976). Det blir då en signifikant symbol och anger en specifik 

betydelse. Språket innehåller alltså en uppsättning symboler som svarar på ett visst innehåll 

och som kräver att de betyder samma sak för de som kommunicerar. (ibid.) 

Jaget är inte något som finns med vid födseln, utan utvecklas som ett resultat av människans 

relationer till processen och andra individer i denna process (Mead, 1976). Det är alltså 

genom interaktion mellan individer som jaget uppstår (ibid.). I unga år är det de så kallade 

signifikanta andra som är av stor betydelse för jaguppbyggandet. De är personer som barnet 

bryr sig om och kan ofta vara föräldrar, syskon eller kompisar. (Trost & Levin, 1999). 

Samhällsnormerna eller den sociala grupp som också ger människan hennes jag kallas för den 

generaliserade andre (Mead, 1976). Den enskilda individen uppfattar normer, åsikter och 

förväntningar hos den generaliserade andre och ser sig själv med det perspektiv som hon 

varseblir hos den generaliserade andre. (Trost & Levin, 1999). 

     Människan har en lekdrift inom sig (Asplund, 1987). Lekdriften är motsatsen till nyttan 

och kan ses som överflödig och ur en ekonomisk nyttosynpunkt improduktivt.  Samtidig är 

leken ett sätt att förbereda sig inför framtiden (ibid.). 

 

5. OMRÅDESBESKRIVNING 

I detta avsnitt kommer en redogörelse för kommunerna i studien. Områdesdiskursen kring 

dessa kommuner kommer att lyftas upp. Områdesdiskurs är ett begrepp som oftast används 
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för att belysa hur segregerade bostadsområden och stadsdelar kan framställas av dem som inte 

bor där, och då ofta i termer av problematiska områden som människor helst inte vistas i. 

Områdesdiskursbegreppet belyser också hur tjejerna i de olika stadsdelarna beskriver sig 

själva och hur andra beskriver dem (Gustafson, 2006). 

     Tidigare forskning visar att bostadsområdet har stor betydelse för huruvida tjejer går med i 

gäng. Som tidigare nämnts visar det sig att områden som är invandrartäta och ekonomiskt 

utsatta är en av orsakerna till tjejers gängbildning. Tjejer som bor i invandrarglesa och 

välbärgade områden tenderar inte att gå med i gäng i samma utsträckning. (Miller, 2001) 

Till studien har tre kommuner i Stockholm som skiljer sig i socioekonomisk standard valts, 

vilken i första hand innebär inkomstmässiga skillnader. Kommunerna har döpts om med 

anledning till tjejernas anonymitet enligt konfidentalitetskravet (Esaiasson, 2005). 

Kommunerna har döpts om till Kloster, Yde och Möre kommun. Tjejerna i Kloster beskriver 

sig själva som invandrare och medvetna om att människor som inte bor i deras områden har 

samma bild. De ser sig som ”dom” i jämförelse med andra ungdomar, svenska ungdomar. 

 

5.1. Kloster kommun 

Kloster kommun hade enligt statistik från år 2004, den lägsta medelinkomst i hela Stockholms 

län (Statistiska centralbyrån). Kommunen tillkom under miljonprogrammet under 70- talet 

och arkitekturen domineras av höghus i form av hyresrätter. Denna kommun har en negativ 

områdesdiskurs. Media beskriver ofta denna kommun som ett problemområde med bland 

annat hög arbetslöshet och ett högt antal personer med utländsk bakgrund. Drygt var tredje 

person i denna kommun är född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrar födda i 

utlandet. Detta är bland de kommunerna i Stockholms län med högsta andelen invånare med 

utländsk bakgrund. (Statistiska centralbyrån) En anledning till detta kan antas vara att 

kommunen är en av de kommuner i Stockholm som tar emot flest antal tillkomna flyktingar 

till Sverige (ibid.). Diskursen kring denna kommun handlar även om problem med 

kriminalitet och barnens bristfälliga kunskaper i skolan. Ofta är familjerna barnrika och 

fattigdom är något som präglar de flesta invånare i denna kommun. 

 

5.2. Möre och Yde kommun 

Diskursen kring Möre och Yde kommun är en annan. År 2004 var Yde och Möre kommun 

bland de tre kommunerna med högst medelinkomst i Stockholms län. Dessa kommuner var 
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också bland de fem kommunerna i hela Sverige med störst andel miljonärer. 

Kommunerna är snarlika, de är kända för sina invandrarglesa bostadsområden där 

majoriteten av invånarna är höginkomsttagare. Invånarna ses ofta som överklassens 

medborgare och barnen som bor här kallas ofta för rikemansbarn av både av media och av 

människor från andra områden. Till skillnad från Kloster kommun består Möre och Yde 

kommun främst av villor där familjer ofta har möjlighet till att anställa en barnflicka. 

Möre eller Yde kommun har knappt hälften utlandsfödda invånare än vad Kloster kommun 

har. Yde kommun skiljer sig dock ifrån Möre kommun när det gäller olika typer av boende 

former, socioekonomisk och etnisk bakgrund bland invånarna. I denna kommun finns höghus 

och ett få antal hyresrätter, dessutom är blandningen av människor med olika etnisk bakgrund 

större här än i Möre kommun. Dock ses båda kommunerna som högstatusområden. 

Tjejerna i Möre kommun är såväl som tjejerna i Kloster kommun medvetna om hur andra ser 

på dem och använder sig själva av ”vi och dom” där de ser sig som ”vi” och där ”vi” står högt 

upp på en hierarkisk skala. 

6. METOD 

Datainsamlingen har genomförts genom kvalitativa gruppintervjuer så kallade fokusgrupper 

med tonårstjejer mellan tretton och sexton år. Valet av ett kvalitativt tillvägagångssätt valdes 

då det är en metod som lämpar sig för att få information om människors erfarenheter, 

upplevelser och attityder (Malterud, 1996). Dessutom passar kvalitativa gruppintervjuer när 

forskaren är intresserade av samspel (ibid.). Studien ämnade undersöka om det fanns 

skillnader i tjejernas diskussioner kring hur de väljer sina vänner och hur deras upplevelser 

kring att umgås i grupper ser ut. Syftet med studien var att undersöka hur tonårstjejer väljer 

sin umgängeskrets och vilken funktion kompisgruppen fyller för den enskilda tjejen. Syftet 

var vidare att undersöka hur tonårstjejers upplevelser av tjejgäng som media beskriver ser ut 

och om tjejernas upplevelser stämmer överens med medias bild. 

 

6.1. Tillträdesprocessen 

Tillträdesprocessen visade sig vara betydligt mer komplicerat än vad vi trodde innan studien 

påbörjades. I detta avsnitt kommer vägen som ledde till tjejernas röster att beskrivas ingående. 

Vi fick tips om en person som arbetar som projektledare för förebyggande insatser för 

ungdomar i en stadsdel i Stockholm. Adam som han kallas i studien, har ett 

särskilt intresse för och kunskap om ungdomar och deras gängkultur, han är engagerad i 
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ämnet både nationellt och internationellt. Efter telefon och e-mail kontakt med Adam 

bestämdes ett möte. Förhoppningen var att han på något sätt skulle kunna vara behjälplig till 

att hitta tjejer som var intresserade utav att delta i studien. Adam sade under mötet att han inte 

tyckte att det fanns några tjejgäng enligt definitionen i studiens inledning. Han sade dock att 

tjejerna han arbetar med ingår i olika grupperingar som kan liknas vid gäng, dock inte lika 

organiserade. Adam berättade att han hade kontaktats vid tidigare tillfällen av bland annat 

media, för att hjälpa journalister i kontakt med tjejerna för att göra eventuella reportage. När 

Adam hade frågat tjejerna, åt journalisternas vägnar, svarade de att de inte varit intresserade. 

Tjejerna hade sagt att de inte ville delge främlingar någonting om sitt liv. På grund av detta 

tvivlade Adam att deras svar skulle vara annorlunda denna gång.. Han lovade att fråga dem, 

men med respekt för att inte tjata på tjejerna skulle han endast ställa frågan en gång. Vi 

förklarade för Adam att tjejerna givetvis skulle vara anonyma och att de kunde bestämma om 

var och när på dygnet intervjuerna skulle genomföras. För säkerhets skull gav Adam 

kontaktuppgifter till andra professionella som också arbetar med tonårstjejer, bland annat 

polis, väktare, fritidspersonal och fältassistenter. 

     Någon vecka senare svarade Adam att tjejerna inte var intresserade av att träffas. Kontakt 

togs med en fältassistent som Adam hade tipsat om, Kalle som han kallas i denna studie, 

arbetar i en förort känd för bland annat sin ungdomsbrottslighet. Att just Kalle kontaktades 

beror på förförståelsen att tjejerna i detta område, mer än andra, skulle vara bekanta med 

fenomenet tjejgäng. Någon vecka senare gjordes besök hos Kalle och hans kollegor då det vi 

fick följa med på nattvandring. På vandringen följde även ett antal ungdomar, både killar och 

tjejer, med. Ungdomarna som hade anmält sig frivilligt, träffas ett antal gånger per termin och 

besöker fritidsgårdar i närliggande bostadsområden. Ungdomarna nattvandrar för att vara 

positiva förebilder för andra ungdomar i sin förort. Tanken var att eventuellt intervjua några 

av dessa tjejer till studien. Efter ett antal timmar tillsammans med ungdomarna erhölls en hel 

del information, särskilt om tjejerna livssituation, vilket efter kvällen upplevdes som 

komplicerat. Kunskapen som erhållits påverkade eventuella beslut när det gällde vilka av 

tjejerna som skulle väljas som informanter, detta påverkade objektiviteten. Denna redan 

etablerade kontakt skulle kunna ses som en fördel då tjejerna skulle kunna känna sig bekväma 

under intervjun. De skulle eventuellt ha vågat berätta saker som de inte skulle berättat för en 

helt främmande person. Dock beslutade vi att söka vidare. 

     Vid det här stadiet hade idén om att göra en jämförande studie fötts. Kontakt togs med 

fritidsgårdar i kommuner med olika socioekonomisk standard som valdes utifrån egen 

förförståelse. Gårdarna hittades via Internet. Efter en presentation av studien i telefon 
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tillfrågades fritidsledarna om de trodde att det fanns några tjejer som skulle vara intresserade 

av att delta i studien. Ledarna bads att berätta för tjejerna om studien och fråga dem om de var 

intresserade av att intervjuas i grupp. Ett bekymmer var att fritidsledarna inte med säkerhet 

kunde säga specifikt när tjejerna skulle vara på gården, då de inte har några fasta tider där. 

Efter godkännande från personalen besöktes gårdarna vid de tillfällen som personalen 

föreslagit, när de hade ”tjejgrupp”. Innan resan till gårdarna påbörjades kontaktades ledaren 

för att höra att allt var i sin ordning inför intervjun. Det första intervjutillfället genomfördes 

utan problem, däremot uppstod det diverse hinder vid kommande tillfällen. Vid andra 

intervjutillfället, på fritidsgården på förutbestämd tid och dag, berättade ledaren att tjejerna 

hade fått förhinder. Överenskommelse skedde om ett nytt datum, ett missförstånd satte dock 

stopp för intervjuerna även den gången. Det bestämdes att kontakt skulle tas igen senare, dock 

blev detta aldrig av. 

     Samma kväll kontaktades en annan fritidsgård i samma område. Ledaren berättade om 

studien för tjejerna som var på gården samma kväll och frågade om de var intresserade. Besök 

gjordes några dagar senare där sex tjejer skulle ingå fokusgruppen. Som tidigare, kontaktades 

ledaren i förväg och allt var i sin ordning. Väl framme vid gården visade det sig att alla tjejer, 

utom en, hade fått förhinder. Tidsplaneringen för studien hade vid det här laget spruckit vilket 

gjorde att beslut togs om att dela de sex tjejerna in i två grupper om tre tjejer i varje grupp. 

Till fjärde och sista intervjun var det svårt att hitta en fritidsgård där studiens målgrupp var 

aktuell. De flesta gårdarna riktade sig till yngre ungdomar och/eller besöktes av få tjejer 

Hänvisning skedde till andra gårdar, bland annat en gård där tjejverksamheten skulle vara väl 

organiserad med många tjejer. Slutligen fick vi kontakt med en fritidsgård som liksom de 

andra vi besökt organiserade tjejgrupper för tonårstjejer. 

 

6.2. Urval 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning, togs beslutet att göra en jämförande studie mellan 

tonårstjejer i områden som skiljer sig i socioekonomisk standard. Detta för att se om det fanns 

skillnader i tjejernas svar. 

     Valet av intervjupersoner skedde utifrån ett strategiskt urval (Esaiasson, 2005). Ett 

strategiskt urval är inte representativt för alla individer, men genom att analytiskt generalisera 

resultaten till en teori kan man lyfta fram allmänna perspektiv som kan förväntas säga något 

väsentligt om också övriga närliggande fall. (ibid.) 

Urvalet baserades på studiens frågeställning och tidigare forskning. Deltagarna valdes på 
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grund av speciella karaktärsdrag som var relaterade till temat ifråga. De faktorer som fanns i 

åtanke var: bostadsområde, ålder och kön. Som tidigare nämnts kontaktades tjejerna genom 

att ringa till olika fritidsgårdar i de bostadsområden som var intressanta för studien. Därav 

består urvalet av tonårstjejer som besöker och umgås på fritidsgårdar. 

 

6.3. Fokusgrupper 

Under intervjuer genomförda med fokusgrupper diskuterar deltagarna teman som är bestämda 

av intervjuaren, vilken också kallas moderatorn (Wibeck, 2000). De teman som valdes till 

studien var följande: 

- En vanlig dag 

- Val av kompisar 

- Grupper och gruppkänsla 

- Medias bild av tjejgäng som misshandlar och rånar andra tjejer 

 

Då grupperingar och samspel var av intresse för studien valdes denna metod då den är 

fördelaktigt för detta syfte (Bryman, 2001). I en fokusgrupp ges den kollektiva bilden av det 

diskuterade ämnet (Billinger, 2005). Då fokusgrupper ska hållas på platser där deltagarna 

känner sig trygga och bekväma, hölls intervjuerna på fritidsgårdarna (Krueger & Casey, 

2000). 

     Fokusgrupper är en speciell typ av grupp i termer av syfte, storlek, sammansättning och 

procedurer (Kreuger & Casey, 2000). Syftet med en fokusgrupp är att lyssna och få 

information, och är ett bra sätt att få veta hur människor tänker och tycker om ett ämne, 

produkt eller service (ibid.). 

     Under intervjuerna var moderatorernas uppgift att skapa en atmosfär där deltagarna i 

fokusgruppen kunde dela med sig av sina åsikter och tankar (ibid.). Vid de längre tystnader 

som uppstod var det också upp till moderatorerna att hålla samtalet flytande. 

Intervjuer med fokusgrupper ställer krav på moderatorerna eftersom det är deras uppgift att se 

till så att datainsamlingen inte blir kaotisk och samtalet faller bort från ämnet (Kvale, 1997). 

En fokusgrupp kan bestå av allt från två till tolv personer men det är att föredra en grupp på 

fyra till åtta deltagare (Silverman, 2004). När storleken på fokusgruppen diskuterats, togs 

hänsyn till att gruppen måste vara tillräckigt liten för att alla ska kunna komma till tals, men 

samtidigt tillräckligt stor för att skiljaktigheter ska kunna komma upp (Krueger & Casey, 

2000). 
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Hur sammansättningen av en fokusgrupp ser ut beror på studiens syfte (ibid.). Valet att 

intervjua homogena grupper grundades på att homogena grupper är att föredra vid studier som 

ämnar studera en viss grupps attityder eller beteenden mellan olika samhällsgrupper 

(Silverman, 2004). Denna studies intresse var just att undersöka tonårstjejernas attityder och 

tankar kring kompisskap och huruvida tjejgäng existerar för att sedan jämföra med andra 

tjejer i andra förorter. 

     Det finns två typer av fokusgruppsintervjuer. Den ena typen är strukturerad vilket syftar till 

att intervjuaren styr samtalet med en intervjuguide. Den andra typen är den ostrukturerade 

intervjun där deltagarna i största möjliga mån diskuterar själva med så lite påverkan från 

intervjuaren som möjligt. (Wibeck. 2000) Fördelen med ostrukturerade intervjuer är att 

deltagarna har möjlighet att själva ta upp det som de anser är viktigt medan nackdelen är att 

vissa ämnen kan förbises om deltagarna väljer att inte ta upp dessa (ibid.). I studien har en 

intervjumetod som var en blandning av strukturerad och ostrukturerad metod använts. 

Intervjuguiden bestod av de teman som tidigare nämnts, vilka tjejerna fick diskutera. Under 

varje tema fanns ett fåtal förutbestämda följdfrågor om tjejerna skulle glida från ämnet och 

komma in på något annat. Följfrågorna var ett stöd för moderatorerna. 

     De svar som kommer fram vid användandet av fokusgrupper kan ses som mer naturligt och 

trovärdigt än vid individuella intervjuer eftersom deltagarna påverkar och påverkas av 

varandra precis som de gör i vardagen (Krueger & Casey, 2000). Meningen är inte att 

deltagarna ska lösa problemet eller enas om en enda åsikt, fokus ligger på den gemensamma 

diskussionen (Silverman, 2004). 

 

6.4. Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna ägde rum på fritidsgårdar. Tanken var att vi skulle delta som moderatorer under 

alla intervjutillfällena. Dock kunde inte en av oss närvara vid en intervjui Kloster kommun 

vilka genomfördes samma kväll på samma fritidsgård. 

     Vid de intervjutillfällen då båda kunde delta var båda aktiva som intervjuare. Intervjuerna 

spelades in på kassettband som sedan transkriberades var för sig. Intervjuerna började 

transkriberas samma kväll och fortsatte de närmaste dagarna, materialet förvarades hemma 

hos moderatorerna. Hänsyn togs till de intervjuades anonymitet varför materialet förblev 

anonymt och inte avslöjades för obehöriga. 

     Intervjuerna var cirka en timme långa vardera. Innan intervjuerna avslutades gjordes en 

sammanfattning på det som sagts, dels för att bekräfta att det som sagts uppfattades korrekt 
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och för att höra om det var något tjejerna ville tillägga. 

     Under intervjun i Möre kommun deltog totalt sex tjejer mellan fjorton till femton år. De 

var vänner sedan tidigare och ingick i den tjejgrupp som hölls på fritidgården. Några av dem 

gick även i samma klass. 

     I Kloster kommun hölls två intervjuer vilka bestod av tre tjejer vardera vilka var mellan 

femton till sexton år. Förutom att de ingick i fritidsgårdens tjejgrupp var alla sex tjejer vänner 

sedan tidigare. I analysen har intervjuerna från Kloster kommun sammanslagits med varandra 

då de inte skilde sig nämnvärt dem emellan. Detta kan bero på det faktum att de var vänner 

och umgicks i samma kompisgrupp. 

     I Yde kommun deltog fem tjejer mellan tretton till sexton år. De flesta hade varit kompisar 

sedan barndomen och hade känt varandra sedan länge. Förutom på fritidsgården umgicks de i 

skolan och på fritiden. 

 

6.5. Vetenskapsfilosofiskt perspektiv 

Studien har inspirerats av den hermeneutiska tolkningen av text vi bearbetningen av texten 

och vid analysen. Inom hermeneutiken sker det en ständig växling mellan delarna och 

helheten (Kvale, 1997). Detta kan liknas vid en gynnsam cirkel som ger en djupare förståelse 

av mening (ibid.). 

     Intervjuerna har transkriberats så att de har blivit enhetliga texter och lästs i sin helhet för 

att få en allmän mening. Därefter har fokus lagts på de teman som valts inför studien. Därpå 

har hela intervjun lästs igen för att helheten skall förstås (Larsson, 2005). En hermeneutisk 

tolkning upphör när forskaren har kommit fram till en rimlig mening och det inte finns några 

sannolika motsägelser (Kvale, 1997) 

     En ordagrann transkription gjordes först för att försöka få ner jargongen av intervjuerna i 

text. I studien har de dock redigerats enligt riktlinjen att göra intervjupersonerna rättvisa 

(Kvale, 1997). Utskrifterna har i studien använts för att visa vad intervjupersonerna sagt och 

ge stöd åt analysen, varför ordagranna citat inte är nödvändiga. ”Hummanden”, fel ordföljd 

och blandning av tempus kan snarare fördumma de intervjuade (Kvale, 1997). 
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7. Uppsatsens trovärdighet och etik 

7.1. Reliabilitet 

Reliabiliteten mäter studiens tillförlitlighet (Kvale, 1997). Det gäller att under hela arbetets 

gång ha i åtanke om studiens fel och brister och hur dessa påverkar studien (Malterud, 1998). 

Intervjun, utskriften och analysen är de moment i studien som är mest känsliga för 

reliabiliteten (Kvale, 1997). 

     Då en av moderatorerna inte kunde närvara vid en intervju i Kloster kommun, togs beslutet 

om att den frånvarande fick transkribera dessa intervjuer för att förstärka reliabiliteten. Att 

vara ensam moderator kan ses som både positivt och negativt. Det negativa kan ses som att 

moderatorn som höll i intervjun kände att det var svårt att hålla igång samtalet. Om båda hade 

varit närvarande hade moderatorerna kunnat stötta varandra. Då det endast var tre personer 

som deltog under dessa intervjuer kan det emellertid ses som en fördel att endast en moderator 

genomförde intervjun. Detta för att det medförde en jämnare uppdelning mellan intervjuare 

respektive de intervjuade. 

     Intervjuerna delades vid transkriberingen upp mellan moderatorerna, så att det blev två 

intervjuer vardera. Materialet analyserade tillsammans. 

 

7.2. Validitet och generaliserbarhet 

Validiteten avser om studien undersökt det den var avsedd att undersöka (Kvale, 1997). Här 

är det viktigt att tolka den data som fåtts på ett rimligt plan och inte övertolka den (Malterud, 

1998). Då båda moderatorena tolkade intervjuerna tillsammans minimerades riskerna för 

övertolkning. Genomgående diskussioner minskade tolkningar som gjorts för snabbt eller som 

var grundade på för vaga grunder. Detta har förstärkt den interna validiteten som berör om 

studiens resultat är trovärdigt (Esaiasson, 2005). Extern validitet rör huruvida resultatet kan 

överföras till andra sammanhang. Genom att ha knutit an till tidigare forskning anses det att 

studien kan överföras till andra sammanhang. (ibid.) Den externa validiteten kan jämföras 

med generaliserbarheten vilket berör huruvida studiens resultat kan antas ge liknande resultat 

i en studie med en liknande målgrupp berör generaliserbarheten (Kvale, 1997). 

     För att öka generaliserbarheten ska intervjuer med fokusgrupper genomföras flera gånger, 

minst tre gånger, med grupper som har samma typer av deltagare (Kreuger & Casey, 2000). 

Genomförs interjuver under endast ett tillfälle är det omöjligt att se mönster eller trender. För 
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att slutsatser skulle kunna dras utifrån den insamlade materialet, genomfördes intervjuer med 

fyra olika grupper. 

 

7.3. Etiska överväganden 

Förförståelsen var att tjejerna på grund av deras unga ålder skulle kunna känna sig obekväma 

med två främmande vuxna moderatorer. Känsliga ämnen skulle eventuellt ha blivit för 

personliga om intervjun genomförts med en informant ensam. För att undvika detta valdes 

gruppintervjuer där deltagarna inte var främmande för varandra. Detta skulle kunna ge 

tjejerna en känsla av trygghet där de kunde finna stöd i varandra. 

     Intervjuerna inleddes med att informera om Vetenskapsrådets etiska principer, vilka är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (se t.ex 

Esaiasson, 2005). 

     Informationskravet avser att meddela att intervjuerna är frivilliga och att deltagarna får 

avbryta när de önskar (ibid.). Dessutom meddelades att materialet endast skulle komma att 

användas för denna studie och sedan förstöras. 

     Samtyckeskravet uppfylldes genom att fritidsledarna och personal ombads fråga tjejerna 

om de ville delta i intervjuer några dagar innan intervjuerna genomfördes. Dessutom 

genomfördes inte intervjuerna utan en bekräftelse från fritidsledaren om tjejerna var 

intresserade. Ledarna ombads också att informera om frågornas innebörd samt vad uppsatsen 

skulle handla om. Huruvida detta uppfylldes går inte att bevisa, men upplevelsen av tjejerna 

var att de var väl förberedda vid intervjutillfällena. 

     Några av tjejerna var under femton år gamla, varför samtycke från föräldrarna kan vara 

nödvändigt (Esaiasson, 2005). Efter överväganden tog beslut om att de frågor som ställdes, 

inte var av så pass etisk känslig karaktär att samtycke från föräldrar var nödvändigt. Genom 

fokusgrupper blir inte heller en enskild individ utpekad vilket också påverkade beslutet om att 

inte fråga om föräldrarnas samtycke (Wibeck, 2000). Det informerades också om att tjejerna 

skulle förbli anonyma och att alla uppgifter som skulle kunna avslöja deras identitet skulle tas 

bort från uppsatsen, vilket konfidientalitetskravet avser (Esaiasson, 2005). 

 

 

8. RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet av undersökningen redovisas i tre avsnitt, uppdelade efter frågställningar som 
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presenteras i inledningen av rapporten. Efter resultatet på frågeställningarna redovisas ett 

avsnitt där resultatet analyserats utifrån den tidigare redovisade teorin och tidigare forskning. 

Vi har valt att använda följande tecken, …//…när citaten är förkortade ifrån den ursprungliga 

texten. 

 

8.1.  Hur väljer tjejer sin umgängeskrets? 

 

Genomgående berättade tjejerna i alla intervjuer om att det är viktigt för dem att kompisarna 

är roliga och ärliga. 

 

”Jag tycker att dem ska vara såhär trygga, ärliga och roliga. De ska vara 

glada av sig och ha en trevlig personlighet” 

Sally, Yde kommun 

 

”Likheter på klädstil, att dom ska vara roliga, att man ska ha roligt och inte 

tråkigt” 

Nadine, Kloster kommun 

 

”Jag skulle inte vilja vara kompis med någon som är jättetråkig eller har 

ingen humor” 

Maria, Möre kommun 

 

Tjejerna säger att de vill umgås med jämnåriga som de tycker har humor och kan få dem att 

skratta. Vidare säger de att det är skillnad mellan att skoja med varandra när de är en liten 

grupp än när de umgås i stor grupp. Det är svårt att skoja i stor grupp då alla inte har liknande 

humor, samt att de inte kan skämta på samma avslappnade sätt. 

 

”Om man är med människor som man inte känner så bra, kan man inte vara 

sig själv. Är jag med dem jag känner bra, kan jag vara mig själv, vi skojar 

hur vi vill. Är jag med folk jag inte känner, kan jag inte skoja på samma sätt 

för att de kanske inte förstår” 

Zülal, Kloster kommun 
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Tjejerna säger att trygghet, som att kunna vara sig själv tillsammans med kompisar också är 

viktigt. Alla grupper nämnde även att kompisar ska vara lika dem, ha samma eller liknande 

intressen och värderingar. 

 

” Jag skulle kunna vara kompis med dom som sitter här, sådana människor 

som är lite mer som jag! Det har väldigt mycket med hur man är själv som 

med vilka man är kompis med” 

Emilia, Möre kommun 

 

”Att man kan öppna sig, att dom är lik en, typ personlighet, hur dom 

reagerar på saker och ting. Eftersom jag går i gymnasiet nu och har träffat 

så många nya människor, så håller man sig till personer man känner igen, 

som jag har nu, typ mina två kompisar här. Mina kompisar från skolan 

liknar de här två, deras sätt och hur de beter sig, fast kanske mer på ett lite 

försvenskat sätt, om man kan säga så.” 

Adriana, Kloster kommun 

 

 

Tjejerna i Kloster kommun säger att det är viktigt att lägga ner mycket tid på skolan och 

skolarbetet då utbildning är viktigt, de söker samma gemensamma intresse hos sina kompisar. 

 

” Man kanske har samma intressen och om en tjej inte är lika duktig i 

skolan, eller som inte bryr sig om skolan, vad har hon och jag 

gemensamt?... .//…För mig spelar det stor roll! Om hon skiter i skolan och

är ute och gör en massa saker, som…det är inte min grej. Då är liksom mer 

`hej hej, hejdå´. Om det är sådan som bryr sig om skolan, alltså bryr sig om

sitt rykte då blir man ´fan

 

 

, hon verkar vara schysst.” 

 Mira, Kloster kommun

 

 

Tjejerna i Kloster och Yde kommun menar att de inte väljer sina kompisar utan de umgås med 

alla; 

”…sen så väljer jag inte mina kompisar..det bara blir.” 

Fatuma, Yde kommun 
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”..och det är inte heller såhär att man väljer vilka man vill vara kompisar 

med, typ, hon är ful och jag vill inte vara med henne, eller hon är för snygg 

för mig, det bara kommer av sig själv…men blir kompis med allihopa..” 

Mira, Kloster kommun 

 

I Möre kommun säger tjejerna dock att de inte vill vara kompis med vad de kallade för 

”nördar” eller ”töntar” då dessa kopplas till att vara extremt fokuserade på skola och läxor 

vilket de säger är tråkigt. 

 

”Jag är typ bara med en tjej i skolan…det finns inga andra att vara med, 

alla är typ jätte…töntiga…//…dom e såhär jättetråkiga, dom är typ såhär 

plugga plugga plugga och så…de är inga roliga att vara med…” 

Emilia, Möre kommun 

 

Tjejerna i Yde kommun säger senare i intervjun, som tjejerna i Möre kommun, att de heller 

inte gärna umgås med de tjejerna som lägger ner mycket tid på skolan; 

 

”Dom där tjejerna, deras rast går också ut på att plugga, efter lektionerna 

pluggar dom…på rasterna…asså dom är inte min typ…” 

Valentina Yde kommun 

 

Samtidigt säger tjejerna i Yde kommun att det är konstigt att dessa tjejer kallas för töntar eller 

nördar då det enda de gör är tänker på sin framtid. Tjejerna i Kloster kommun säger i motsats 

till detta att de tycker att skolan är viktig, viktigare än att umgås med vännerna; 

 

”Dom vill ju någonting med livet, dom vill ju plugga för dom vill någonting, 

så egentligen är det bara konstigt att dom kallas för nördar…” 

Jasmin, Yde kommun 

 

”Man går inte ut så mycket, man har mycket att plugga, i alla fall jag tänker 

mycket mer på skolan än vad jag gör typ på att jag hinner gå ut så att alla 

ser mig…jag tycker skolan är viktigare.” 

Adriana, Kloster kommun 
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Tjejerna i de olika kommunerna kan se sig själva som stereotypen i deras bostadsområde. De 

har tagit del av den diskurs som finns av invånarna som inte bor i dessa områden. Tjejerna i 

Möre kommun pratar om ”vi och dom” där ”dom” är de andra tjejerna som begår brottsliga 

handlingar som de själva inte skulle kunna tänkas göra. Tjejerna i Kloster kommun ser sig 

som icke svenskar och beskriver sig själva som bland annat invandrare; 

 

”Vi befinner oss på Möres fritidsgård, och säger ´det är typ gettogäng som 

gör sånt!” 

Emma, Möre kommun 

 

”Ja, typ mina kompisar dom är liksom mer såhär, dom är svenska, typ 

helsvenskar, och typ här är vi såhära invandrare, blattar…” 

Zaphira, Kloster kommun 

 

 

I Yde kommun berättade en av tjejerna i intervjun hur det var att komma in i kompisgruppen 

när hon var nyinflyttad. Juliana berättar om hur hon tog del utav tjejernas kompiskultur och 

hur hon anpassades sig till den; 

 

”Jag var verkligen inte van vid att få skäll varje dag, för när jag var med de 

andra kompisarna hade jag typ aldrig fått skäll, men jag blev faktiskt 

van…” 

Juliana, Yde kommun 

 

 

Ett begrepp som tjejerna i Möre kommun lyfte upp är status. Detta berättar de är en viktig 

faktor som påverkar deras val av vänner. Status säger tjejerna är att någon är rolig, omtyckt 

och att många vill lära känna den personen. Tjejerna säger att status är något människan föds 

med, vissa har det och vissa har det inte; ”Vissa människor är born to be…” Sanna, Möre 

kommun 

 

”Alltså, om man ska vara ärlig så, träffar man en skittöntig tjej som ändå är 

ganska rolig och trevlig skulle man ändå inte vilja umgås med henne…för 
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att…förstår du vad jag menar?...om man ska vara riktig ärlig, så väljer man 

kompisar lite efter status också, men, om vi säger att Petra har jätte jätte 

jätte mycket status men hon är värsta torrbollen, så skulle jag inte vilja vara 

med henne bara för att hon har status” 

Eleonora, Möre kommun 

 

Tjejerna berättar vidare att det är andra jämnåriga som bestämmer hur mycket status 

ungdomar har. De säger att tjejer inte kan bestämma hur mycket status de andra tjejerna har, 

utan att det är främst killarna som avgör detta.  Att ha mycket status säger tjejerna innebär att 

bland annat ha ett attraktivt utseende, att vara söt. 

 

Emma: ”Men, det är inte killarna som avgör, misstolka inte att det är 

killarna som avgör vilken status man har.” 

 

r 

 

 

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea ”Nää..”

Emma: ”Men det är inte en tjej, en tjej kan inte bedöma en tjej ifall hon ä

snygg eller inte, det blir lite fel..”

Andrea: ”Vi hör det varje dag, `Å gud va söt hon e idag`”

Emma: ”Nä, men jag menar att det inte bara kan vara tjejer som bestämme

att en tjej är populär för att…utseendemässigt..”

Eleonora: ”Men det är väl alla liksom, alla som är runt om kring.. ”

Emma: ”Jo, men det är lite grann killar som avgör..”

Eleonora:”..då tycker de flesta det..”

Emilia:”Framförallt att killar tycker att man är snygg..”

Emma: ”Man vill ju ha högre status bland tjejerna än bland killarna..”

Andrea: ”Ja, det tycker jag också..”

Eleonora: ”För att om tjejerna tycker att man ser bättre ut, eller om tjejerna

gillar en mer så spelar det större roll än om killarna tycker det.”

Möre kommun

 

 

Ett exempel på en person som tjejerna tycker har hög status är Paris Hilton, ung amerikansk 

arvtagerska till hotellimperiet Hilton. Paris som hon kallas, lever ett liv i lyx och överflöd och 

är en stilikon för många unga tjejer. Hon är känd ifrån bland annat sin egen TV serie, en 

privat sexvideo på Internet och på senare år har Paris även lanserats som popstjärna. 
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” Hur många som gillar en, hur många man är med, om jag har jätte jätte 

mycket status, så är jag en person som folk vill vara med, eller som folk vill 

känna. Som till exempel Paris Hilton, kanske har hög status eftersom alla 

vill känna henne.” 

Sanna, Möre kommun 

 

I Kloster kommun tog tjejerna upp begreppet populär, något som kan liknas vid begreppet 

status som tjejerna i Möre kommun tog upp. Att vara populär säger tjejerna i Kloster kommun 

är att vara en person som de flesta känner till. Dock säger tjejerna att detta inte är något som 

påverkar deras val av vänner. Till skillnad från tjejerna i Möre kommun, säger tjejerna i 

Kloster kommun att de ungdomar som är populära i deras skola ofta har ett dåligt rykte vilket 

de ser som negativt; 

 

Lucy: ”Tjejer, det finns populära tjejer, dom umgås bara med populära 

människor..” 

Intervjuare: ”Vad innebär det att vara populär?” 

Lucy: ”Alla tjejer och killar känner henne..” 

Mira: ”Dom flesta känner henne” 

Zülal: ”Dom flesta som är populära hos mig, dom har värsta dåliga 

ryktet..” 

Lucy:  ”För att dom har gjort någonting” 

Mira: ”Dom har gjort någonting, och sen smörar dom framför alla 

människor och sånt..” 

Intervjuare: ”Varför smörar dom?” 

Mira: ”För att dom tror att dom får mer kompisar om dom sitter och 

smörar, fast dom får bara dåligt rykte” 

Kloster kommun 

 

8.1.1. Analys till frågeställning ett 

Likheter och lekdrift 

Liksom tjejerna i Millers studie, säger tjejerna i studien att ”att ha kul” är viktigt för dem när 
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de umgås med sina vänner. Kompisarna ska tillföra något roligt i tillvaron. Detta kan kopplas 

till Asplunds (1987) lekdrift där leken, det roliga gör ett avbrott i det verkliga livet. 

Ett annat tema som tjejerna nämner är likhet med sina kompisar. De tycker att det är viktigt 

att kompisarna har liknande intressen och värderingar, som är en bidragande faktor när det 

gäller valet av kompisar (Besag, 1990). Ett gemensamt intresse som tjejerna i Kloster 

kommun sade var viktig hos kompisar, var engagemanget till skolan och skolarbetet. Till 

skillnad från tjejerna i Besags (2006) studie som har själva straffat ut sig, tar tjejerna i denna 

studie skolan seriöst. Genom att sköta skolan får tjejerna i denna studie både utbildning och 

möjlighet att socialiseras in i samhället. Detta kan kopplas till Sernhede (2002) där tjejerna 

satsar på skolan och framtiden. Tjejerna i denna studie berättar så som tjejerna i Sernhedes 

(2002) studie att det är viktigare för dem att engagera sig i sin utbildning än att visa sig 

utomhus. Synen på skolan skiljer sig åt mellan kommunerna. Tjejerna i Kloster kommun 

lägger ner mycket tid på skolan vilket kan kopplas deras strävan att ses som jämlika de 

svenska tjejerna (Andersson, 2003). I ögonen på tjejerna från Möre och Yde kommun skulle 

de ses som så kallade töntar eller nördar. 

Tjejerna i denna studie går eller har gått i samma klass och de bor i samma område, detta 

skriver Erwin (1998) är generella karaktärer som finns hos de personer tjejerna oftast möter i 

sin vardag. 

 

Etnisk bakgrund 

En annan karaktär som Erwin (1998) skriver om är etnisk bakgrund. Tjejerna i Kloster och 

Yde kommun berättar att de ser sig själva som invandrare snarare än svenska. Tjejerna i dessa 

kommuner har alla ett annat påbrå än etnisk svensk. Etnicitet kan ses som en likhet mellan 

tjejerna. En tanke som Laursen (1990) tar upp, är att tjejerna inte väljer sina vänner utifrån 

likheter hos varandra, utan att de genom socialisation blir mer lika varandra. Det kan vi se i 

studien när den nyinflyttade tjejen berättar att hon vande sig vid den något hårda jargongen i 

kompisgruppen. Hon socialiserades in i gruppen genom att införliva de andra tjejernas 

beteende. 

 

Utseende och status och popularitet 

Utseende är huvudsakligen en del av tonåringens självbild (Erwin, 1998). Utseendet och 

status är ett återkommande samtalsämne hos tjejerna i Möre kommun. Tjejerna pratar om 
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fördelar med ett attraktivt utseende, bland annat ett socialt försprång. Tjejer med attraktivt 

utseende har lättare att få kompisar än andra mindre attraktiva tjejer (ibid.). Dock säger 

tjejerna att status inte behöver vara en avgörande faktor, utan om personen i fråga är så kallad 

tråkig, väljs den personen bort trots sin höga status. Återigen är humor en betydelsefull 

egenskap hos kompisar. 

Popularitet har som status en betydelsefull inverkan på hur tjejer väljer kompisar (Laursen, 

1990). Dock berättar tjejerna i Kloster kommun att de inte vill umgås med de populära 

tjejerna då de ofta upplevs som falska och har ett dåligt rykte bland ungdomar. Status säger 

tjejerna i Möre kommun är något positivt och många vill vara kompis med någon som har 

mycket status. Å andra sidan säger tjejerna i Kloster kommun att de ser negativt på tjejer som 

är populära. Detta kan kopplas till att populära tjejer inte går att lita på då de som tjejerna 

säger ”smörar” och är falska. En populär tjej är inte alltid någon som tjejerna känner 

förtroende för och önskar att ha någon relation med (Laursen, 1990). 

Tjejerna säger att det är viktigare att vara omtyckt av andra tjejer än av killar, detta kan 

kopplas till betydelsen av den homosociala relationen mellan tjejer. Vänskap mellan kvinnor 

kan i intensitet och engagemang överskugga en relation till eventuell heterosexuell partner 

(Ambjönsson, 2006). Den kvinnliga vänskapen är också viktig för utveckling och för att förstå 

sig själv i en snabbt växande social värld (Erwing, 1998). 

 

8.2. Vilken betydelse har kompisgruppen för den enskilda tjejen? 

 

Tjejerna i intervjuerna säger att det är roligare att umgås ju fler de är; ”Ju fler desto roligare”, 

Emma, Möre kommun. Dock är det viktigt att vara två och två eller få när det ska pratas om 

personliga saker. 

 

”Jag tycker att om man är två personer och man har många bra kompisar 

så det är mycket roligare att vara med alla som jag är bra kompis med än 

bara en av dom…förutom om det har hänt något särskilt, som man verkligen 

måste prata med den personen om” 

Andrea, Möre kommun 

 

I Kloster kommun säger tjejerna att en fördel med att umgås i grupp är att det alltid finns 

någon att prata med. 
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”Man har alltid någon att prata med…alltid…man är aldrig tyst…//…det är 

kul, man lär känna fler, man lär känna allihopa, det är kul att umgås 

många…” 

Adriana, Kloster kommun 

 

Det är viktigt för tjejerna i Möre kommun att ha en nära vän som kan lyssnar och kan ge stöd.  

För tjejerna är det också viktigt att kunna lita på sina vänner och även kunna känna sig trygga 

med dem. Att kunna vara sig själv är också viktigt. 

 

”Jag tycker att det är viktigt att man har vissa, man kan ha mycket 

kompisar, men att man har några närmsta..//..man måste ha några nära, för 

att om man inte har några nära så blir man så ensam…det är mycket man 

stänger inom sig och det händer saker..” 

Andrea, Möre kommun 

 

”Jag har två kompisar som jag kan prata om allt mellan himmel och gjord 

med och jag vet att det stannar hos dom mer hundra procents säkerhet och 

det är jätteskönt …//..och framför allt är det skönast när man har en kompis 

som man verkligen bara kan vara…det är inget krav på att man ska 

någonting…utan man bara är” 

Emilia, Möre kommun 

 

Maria: ”När man är två är det mer intim snack eller vad man ska 

säga…och när man är ett gäng, då blir det mer skvaller…mer typ..” 

Sanna: ”Skitsnack…” 

Intervjuare: ”Det är en annan jargong liksom? 

Maria och Sanna: Precis 

Möre kommun 

 

Tjejerna i Möre kommun säger att de inte känner krav att de måste umgås med samma vänner 

jämt, de kan umgås med andra ungdomar och det är inte någon som reagerar på det. De 

berättar att de ofta byter gäng och hoppar mellan dem, speciellt på fest. 

 

”Nä men, gäng är inte så starkt uppdelat, det är ingen som 
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klandrar en ifall men väljer ett annat gäng än det man brukar 

vara med. Det är såhär ´vad gjorde du igår kväll?! Och jag svara 

’Äh jag var med de och de´, då är det helt ok.” 

Maria, Möre kommun 

 

 

Tjejerna i Yde kommun säger däremot att det inte är populärt att skaffa andra vänner och att 

vara borta från gruppen får negativa konsekvenser. 

 

”Vi vågade inte åka bort för att det visste att det skulle hända saker bakom 

ryggen på en, man kände sig inte trygg om man skulle åka någonstans…och 

om man skaffade sig nya kompisar…då blev det ett riktigt helvete…” 

Jasmin, Yde kommun 

 

Att hamna utanför gruppen var en oro som tjejerna i Kloster kommun också berättade om. För 

att inte hamna utanför ser de till att höras nästintill hela tiden. 

 

”Om två av mina närmaste ’svenska’ kompisar frågar om jag får följa med 

på fest och jag inte får, då blir de två närmare och jag blir såhär utanför, 

dom kommer att snacka om det som de upplevt och jag var inte där för att 

jag inte fick följa med…det…” 

Zaphira, Kloster kommun 

 

”Vi kunde vara ute till 11, komma hem och ringa till varandra, chatta 

framför datorn, träffa varandra igen och sen gå hem och prata i telefon” 

Nadine, Kloster kommun 

 

Det uppstår konflikter bland alla tjejer som intervjuats. Dessa konflikter går oftast att lösa 

inom en snar framtid. 

 

Intervjuare: ”Kan det vara så att man bråkar en dag och sedan blir 

vänner…?” 

Flera: ”Ja, det kan man väl…” 

Intervjuare: ”…byter kompisar lite grann…? 
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Flera: ”Nääeee!” 

Intervjuare: ”Man bråkar och sen blir sams?” 

Valentina: ”Ja, precis, så kan det vara” 

Yde kommun 

 

Tjejerna i Yde kommun berättar vidare att de känner sig tryggare när de umgås i mindre 

grupp. 

 

”När man är två stycken känner jag mig tryggare, för att när vi tjejer blir 

många så blir det lätt konflikter och så blir det några mot en…det känns 

bättre att vara ensam med vissa personer än att vara flera…” 

Juliana, Yde kommun 

 

En av tjejerna i Kloster kommun sade att kärlek var något som de fick utav kompisgruppen 

och att de blir som en familj. Genom att umgås i större grupp säger tjejerna att de lär sig att 

lyssna på varandra och ta del utav andras erfarenheter. De säger att de blir accepterade för 

vilka de är och att de alltid ställer upp för varandra. 

 

”Man får kärlek, för att om det går dåligt för en när det gäller någonting, 

då är alltid alla där och peppar en, dom tänker inte såhär `jag har egna 

saker att tänka på och jag orkar inte tänka på det`, dom är mer såhär; `det 

ordnar sig, kom igen, vi går hem till dig, vi går och kollar på film… dom 

peppar upp en… //…vi säger att jag är skoltrött, det är jobbigt hemma, jag 

vet inte vad jag ska göra…`kom igen, det ordnar sig, vi stannar längre kvar 

i skolan så kan vi snacka om det om du vill` och så…alla finns där för 

varandra… 

Lucy, Kloster kommun 

 

 

”Man lär sig lyssna på andra, för att man kommer ihåg vad varje människa 

gjort mot en och då får man också ge tillbaka. Man kan inte bara ta och ta, 

man måste också ge. Man lär sig av varandra” 

Sülal, Kloster kommun 
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”Man blir som en familj” 

Mira, Kloster kommun 

 

” Man lär känna andra tjejer genom de här tjejerna.” 

Jasmina, Yde kommun 

 

På frågan vad de brukar göra när de umgås flera stycken, svarade tjejerna i Yde kommun att 

de brukar träffas i centrum, på fritidsgården eller bara gå runt om de inte hade något bättre för 

sig. 

”Jag tycker om de kompisar man känt länge, då kan man bara träffas bara 

för att gå runt och runt som en promenad eller någonting..” 

Juliana, Yde kommun 

 

När tjejerna i studien pratar om killar och relationen till dem säger de att det är roligare när 

killarna är med. 

 

”Det finns olika sätt på hur det kan vara roligt. Vi tjejer har det på ett sätt, 

men när vi är tillsammans med killarna är det på ett annat sätt. Det är inte  

lika kul när killarna inte är med.” 

Zaphira, Blomberget 

 

 

8.2.1Analys till frågeställning två 

Social responsivitet 

Ungdomsgrupper och vänner är viktiga för tonårstjejerna för att utveckla sin identitet.  

Gruppen ger också den unge social status och slutligen tillåter den denne utvecklas bland 

olika individer. (Erwin, 1998) Eftersom människan är social och utvecklas i samspel tar de 

lärdom av varandra (Asplund, 1987). Något som tjejerna från Kloster kommun tar upp är att 

de lär sig av varandras erfarenheter. 

     Den sociala gruppen, i dessa fall kompisgruppen kan jämföras med vad som för människan 

kallas den generaliserade andre (Mead, 1976). Den enskilda tjejen uppfattar normer, åsikter 

och förväntningar hos den generaliserade andre och ser sig själv med det perspektiv som hon 

varseblir hos den generaliserade andre. (Trost & Levin, 1999). Den generaliserade andre blir 
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viktig för tjejernas jaguppfattning och bildandet av sin identitet. 

     Att umgås med sina kompisar och ha roligt är ett uttryck för den sociala responsiviteten, 

men på samma sätt kan den sociala responsiviteten komma till uttryck genom stridigheter och 

hat (Asplund, 1987). Tjejerna från Yde kommun säger att stridigheter inom gruppen 

förekommer, men att de blir sams igen inom en snar framtid. 

 

Kompisgruppen 

Tjejerna spenderar en stor del av sin fritid med sina kompisgrupper. Det rapporteras att 

ungdomar spenderar mer tid med att prata med vänner och skoja runt5 än göra någon annan 

aktivitet (Erwin, 1998).  Att bara gå runt och träffas och sitta utanför centrum, kan för andra 

ses som mållöst och utan innebörd, men för tjejerna själva är det stimulerande (ibid.). Att 

prata i telefon eller att gå en promenad tillsammans med vänner kan ses som en 

socialiseringsprocess enligt Laursen (1990). Tjejerna berättar just att de spenderar mycket tid 

på att prata med varandra som de också säger är ett sätt att lära sig av varandra. Begreppet 

skoja runt kan liknas vid lekdriften, att ha roligt (Asplund, 1987). Lekdriften ses alltså som 

motsatsen till den ekonomiska nyttan (ibid.). Tjejernas promenader och samtal ger ingen 

ekonomisk vinst, utan är endast utvecklande för deras egen del. 

     Gruppen kan för den enskilda tjejen ge nya kompisar. På så vis, genom sina vänner, den 

mindre gruppen, växer nya kontakter fram till en större mer obestämd grupp. Dessa grupper 

består av flera mindre grupper (Erwin, 1998). Tjejerna i intervjuerna säger att de genom sina 

vänner stiftar nya bekantskaper. På så sätt växer kompiskretsen. 

     Den stora kompisgruppen, säger tjejerna, ger dem en trygghet gentemot andra grupper. De 

säger att de skulle kunna ställa upp för varandra vid en eventuell konflikt. Trygghet är enligt 

Besag (2006) en av anledningarna till varför tonårstjejer söker sig till gäng. Tjejerna i Kloster 

kommun säger att gruppen blir som en familj för den enskilda individen. Detta kan jämföras 

med litteraturen kring tjejgäng där gänget fungerar som en surrogat familj (Miller, 2001). 

Närhet och intimitet 

Tjejerna lägger mycket tid på intima relationer, som de anser är viktiga som Erwin (1998) 

skriver. Tonårstjejer är i mer närkontakt med sina vänner än vad killar är. I denna närkontakt 

är det mycket viktigt med tillit och förtrolighet (ibid.). Tjejerna i studien säger att de med de 

närmaste vännerna kan prata om allt och de vet att det inte sprids vidare. Pålitligheten var en 

                                                           
5 Se fotnot 3 sidan 22 
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av de faktorer som var viktiga i valet av vänner. När de inte kan i träffas fysiskt, ser de till att 

höras via telefon och chattar via datorn. De hörs nästintill dygnet runt och lever i vad Erwin 

(1998) benämner som symbios. Oron att hamna utanför denna symbios är påtaglig. I Kloster 

kommun säger en tjej att det känns jobbigt när hon inte får följa med på fester eftersom hon i 

efterhand inte delar sina kompisars minnen från festerna. Det kan tolkas som att hon känner 

sig utanför och inte är lika inne i gruppen. 

     När killarna är med, säger tjejerna genomgående att det är roligare. Att det är roligt på ett 

annat sätt än när de bara är tjejer. Dock nämner de ingenting om förtrolighet i relationen med 

killkompisar. Detta kan tolkas som att killar inte kan ersätta den intimitet och närhet som 

kompisgruppen av tjejer ger (Erwin, 1998). Den kvinnliga kompisgrupp som står för stöd och 

förtroende som unga tjejer är i stort behov av i sin utveckling. Killar är inte heller lika måna 

om att bilda emotionella och intima relationer. (ibid.) Tjejerna i Ambjörnssons (2006) studie 

betonar betydelsen av den homosociala gemenskapen framför den heterosexuella. 

Flickgemenskapen stod för trygghet och närhet men även glädje. 

 

 

8.3. Vad är tonårstjejers upplevelser av tjejgäng som media beskriver? 

Stämmer tjejernas upplevelser överens med medias bild? 

 

Tjejerna i Möre kommun säger att de har läst om tjejgäng i media. Dock att de inte anser att 

dessa gäng finns där de själva bor eller att det är några som de känner som skulle kunna vara 

inblandade. Tjejgäng är inte heller något de tänker på dagligen. När artiklar om tjejgäng läses 

upp, svarar tjejerna genast med att ropa ut namnet på ett bostadsområde i en av 

grannkommunerna. 

 

Maria: ”Det är typ i Ramberg!” 

Sanna ”Det är typ gettobarn..” 

Möre kommun 

 

De säger att dessa gäng finns i andra bostadsområden, sådana områden som är kända för sin 

kriminalitet och hög invandrartäthet. Deras egna erfarenheter av konflikter är med andra 

tonårstjejer i en annan grannkommun och att de bråkar verbalt, men även örfilar, så kallade 

bitchslapps, har förekommit. 
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Andrea: ”Det är ofta konflikter mellan Jordnäs och  Möre...och det är för 

att Möre hoppar på Jordnäsborna  för att vi stör oss så himla mycket på 

dom…för dom är jättefjortisar...” 

Emilia: ”Ja, då är det oftast bråk, men det är mer såhär catfight, inte att 

man slår varandra, verkligen inte, det är mer blickar, blickar och ord..” 

Maria ”Blickar och ord” 

Emma: ”Dom bråken som är, är blickar och ord” 

Sanna: ”Alltså, en bitchslapp när man har blivit riktigt förbannad, men det 

är inte samma sak som att slå ner folk..” 

Möre kommun 

 

De säger att de inte har kommit på tanken att de skulle kunna träffa på ett tjejgäng i den 

bemärkelsen som media ger. 

 

Eleonora: ”Vi vet att det förekommer, det händer ju, men inte bland mina 

kompisar iallfall” 

Maria: ”Att bli påhoppad utav ett tjejgäng är inte det man är orolig för, det 

man är orolig för…” 

Sanna: ”Det är inte så att man går på tunnelbanan och `tänk om det 

kommer ett tjejgäng och slår ner oss/mig`!” 

Emma: ”Jag har faktiskt aldrig slagits av den tanken att det skulle kunna 

komma ett tjejgäng eller så…” 

Alla – ”Våldtäktsmän!! 

Eleonora: ”Eller pedofiler eller typ rånare..” 

Andrea: ”Inte tjejgäng!” 

Möre kommun 

 

Oftast handlar det om att ge varandra blickar och ord. De har dock vid ett tillfälle blivit jagade 

av ett gäng i tunnelbanan och blivit sparkade. Hotad var något som de flesta hade blivit vid 

flera tillfällen, vanligast via datorn, men fysiskt våld var inte vanligt förekommande. Tjejerna 

säger sig ha en klar bild över vilka tonårstjejerna i gängen är, hur de beter sig och vilket 

bostadsområde de kommer ifrån. De säger att de är tjejer med invandrarbakgrund som bor i 

förorter kända som områden med låg status, som de själva kallar för ”ghettoområden”. 
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Emilia: ”Jag har ju blivit jagad av såhär blattegäng…såhär, verkligen 

jätteäckliga tjejer som är svettiga...” 

Andrea: ”Det som finns är från Luna och Termbo  och så, fast dom vill 

man helst inte bråka med för dom är såhär läskiga…dom slåss..” 

Emma: ”Jag menar, dom har ju knivar och grejer…det är liksom otänkbart 

för sådana som oss…” 

Eleonora: ”Då måste vi skaffa oss pistoler..” 

Emma: ”Jag har aldrig blivit slagen av en tjej,  det jag har varit med om, 

att folk har hotat oss och så..” 

Eleonora: ”Jag har blivit hotad flera gånger” 

Möre kommun 

 

Tjejerna från Kloster kommun säger också att det mesta rör sig om ord som de säger till 

varandra; ”Man har tjafsat, men det är inget bråk, det är mer med munnen”, Lucy, Kloster 

kommun. Tjejerna säger att de känner igen fenomenet tjejgäng, de har hört och sett att det 

finns i deras bostadsområde. De berättar att det finns tjejgrupperingar där falskhet ofta 

förekommer dem emellan. De berättar vidare att det är vanligt att tjejer ger varandra blickar, 

likt tjejerna i den första intervjun i Kloster kommun. 

 

Zaphira:  ”Det finns vissa grupper, speciellt där vi bor, en viss grupp som 

tillhör varandra och andra, båda hatar varandra,  man ser det, fast det är 

under ytan, ytan där uppe är väldigt falskt, man säger såhär `hej hur mår 

du`, spelar, fast innerst inne så vet båda att man hatar varandra” 

Nadine ”Det är sådant man ser sådant man hör..” 

Adriana: ”Blickarna man ger varandra…” 

Nadine: ”Blickarna säger mycket, om man kollar snett på någon, så betyder 

det att man inte tycker om” 

Kloster kommun 

 

Tjejerna i denna grupp säger själva att de inte är inblandade och inte lägger ner sin tid eller 

energi på detta. De säger att de heller inte är rädda för andra tonårstjejer i grupp då de 

paradoxalt, vet om att deras kompisar skulle ställa upp vid en eventuell konflikt. 
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Nadine: ”Jag känner en grupp som gör sådär, men jag umgås inte med 

dom.. .” 

Zaphira: ”Jag lägger ingen tid på det!” 

Adriana: ”Man är inte rädd, för man vet att man ändå har kompisar som 

stöttar en och är med om det skulle hända något..” 

Zaphira: ”Om man skulle hamna i problem så löser vi alla det 

tillsammans…” 

Kloster kommun 

 

Tjejerna säger att när det gäller kriminella tjejgäng tror de att det finns mer i vad de kallar 

”svenska förorter”. De säger att deras invandrarbakgrund påverkar dem själva att inte begå 

kriminella handlingar. Tjejerna säger att det finns stora skillnader i uppfostran och att svenska 

tjejer har betydligt lättare att exempelvis få vara ute sent på nätterna. 

 

Intervjuare: ”Vart tror ni att de kriminella tjejgängen finns? 

Zaphira: ”Jag vet inte…alltså, vad jag har hört det är att typ i svenska 

förorter, där det finns mest svenskar, inte typ invandrare, för 

invandrartjejer är mycket mer det här: `Nej, du får inte göra det här`, 

oskulden, det är liksom oskulden som dämpar ner en, man kan liksom inte 

uttrycka sig själv på ett kriminellt sätt, man gör inte det typ för att man är 

uppfostrad på ett visst sätt. Men kanske på andra ställen i Sverige, så 

uttrycker dom sig kriminellt och dom är kriminella i grupp. Medan det finns 

tjejer som kanske är kriminella fast det är småkriminalitet, kanske snatteri 

på något litet..” 

Nadine: ”Att det inte finns här, , föräldrarna har en stor betydelse, ibland 

skillnaden mellan en svensk och en annan familj med invandrarbakgrund är 

ibland stor faktiskt..” 

Intervjuare:  På vilket sätt? 

Adriana: En svensk kanske går ut lite mer… 

Zaphira: ”Jag märker skillnaden jättemycket, jag är den enda invandraren 

i min klass och alla andra är svenskar…och dom säger;  `vi ska gå på 

fest`…jag typ frågar `vart och när` och dom säger typ `Värmdö klockan 

23.00` och man ba, `Värmdö klockan elva??` Som om jag får gå?! Deras 

föräldrar bryr sig liksom inte, dom kanske bryr sig, men det är typ ok för 
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dom att dom ska gå ut och festa och komma hem 05 eller 06 och ibland inte 

komma hem alls…” 

Nadine: ”Kommer vi hem 01 får vi värsta utskällningen, får inte göra något 

på en hel vecka eller någonting…” 

Kloster kommun 

 

Tjejerna i Kloster kommun säger att de tror att tjejer som slåss och är aggressiva har ett sådant 

beteende för att de inte får uppmärksamhet hemma. 

 

”De gör sådana saker för att de inte får uppmärksamhet hemma och kanske 

tar ut sin ilska på bra tjejer. De kanske är avundsjuka och vill sätta stopp 

för det, de vill att alla ska gå fel väg. De är typ alltid bra tjejer som blir 

misshandlade. ” 

Mira, Kloster kommun 

 

Både tjejerna från Kloster och Yde kommun berättar att det är vanligt att tjejer i deras ålder 

bråkar via datorn och ibland bestämmer var de ska träffas för att ”göra upp”. 

 

”Datorn, spelar folk stora, bakom skärmen, men när man ser dem face to 

face, är dom råttor…det är kul, man blir såhär, att en människa kan vara så 

stor i käften men så liten i verkligheten” 

Nadine, Kloster kommun 

 

Jasmina: ”Det kan bli på datorn, att man börjar bråka med några… och 

sen ja, `men då ses vi där då`” 

Juliana: ”Tjejer bråkar bakom mycket bakom datorn, såhär `jag ba, men 

varför fick jag den där sneda blicken igår för?` Alltså, allting börjar på 

datorn…” 

Fatuma: ”När man typ bråkar bakom datorn, `ja men då möts vi där så kan 

vi typ, ja..` sen så är det typ hälften som kommer så kommer inte dom andra 

då blir man ju ännu argare så gör man det större för att dom inte kom…” 

Yde kommun 

 

Tjejerna från Yde kommun berättar vidare att det är tjejer med invandrarbakgrund som 
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huvudsakligen är med och startar bråk. De säger att svenska tjejer kallar dem för rasistiska 

och kränkande saker som gör att de tar illa vid sig. Bråken handlar ofta om svenskar mot 

invandrare. 

 

Valetina:  ”Jag tycker att det är mest invandrartjejer som startar bråken, 

de tar illa upp av smågrejer, dom gör allt till en stor grej, startar bråk och 

hämtar kontakter…” 

Jasmina: ”Ja, det är sant” 

Sally: ”Jag tycker att dom här svenska tjejerna alltså, jag var på fest och 

min kompis hade inte ens gjort någonting, det var trångt på dansgolvet då 

råkade hon kanske putta till någon så putta dom tillbaka och sen så blir 

dom jätte aggressiva och sen så kommer ordet `svartskalle` fram eller såhär 

`neger` eller någonting liksom, det har väl inte med hudfärgen eller med 

vilket land man kommer ifrån att göra, så jag tycker att dom svenska 

tjejerna också kan vara ganska kaxiga..” 

Sandra:  ”Alltså, svenskar startar ju bråken du vet…genom att säga `jävla 

svartskalle` och sånt, det är ju deras ord för att kunna kränka oss, ja, och 

då blir vi liksom såhär, `ursäkta?` då är det klart att vi hämtar våra 

kontakter och då blir det BOM…” 

Yde kommun 

 

Tjejerna nämner även ungdomsfestivaler i Stockholms innerstad som vanliga platser där 

tonårstjejer bråkar och slåss, för det mesta blir det flera bråk vid samma fest. De berättar 

vidare att de lättare tar illa vid sig om det är en svensk tjej som börjar bråka. 

 

Fatuma: ”Tjejgäng på fester alltså…fester som Ung 08…de flesta som 

kommer dit kommer ju i grupper, flera stycken, det finns jävligt många 

kaxiga…” 

Sandra ”Oftast om det är en svensk tjej då tar vi alltid illa upp, bara för 

hon är rasist, bara för hon är svensk, det har alltid varit så…” 

Yde kommun 
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8.3.1. Analys till frågeställning tre 
De lästa tidningsartiklarna beskriver att tjejgäng med ett aggressivt beteende förekommer på 

offentliga platser såsom tunnelbanor. Detta bekräftas av tjejerna från Möre kommun. De hade 

blivit jagade av ett gäng tjejer på just tunnelbanan. Dock sade tjejerna att de inte tycker att det 

är ett vanligt förekommande fenomen som de uppfattar att media beskriver det. Tjejerna i Yde 

kommun berättar om gäng på ungdomsfestivaler där bråk mellan tonårstjejer, enligt dem är 

vanliga. 

     Tjejerna i studien säger att bitchslaps förekommer och att de vid en konflikt skulle ställa 

upp för varandra, vilket kan tolkas som att deras inställning mot att använda våld inte är 

främmande. Kaxiga och tuffa tonårstjejer beskrivs med andra ord som något förekommande. 

De nämner också att bråk mellan tjejer förekommer på skolor, något som de artiklar vi läst 

beskriver. Artikeln Moa slog för att få ut sin ångest som publicerades 2004.05.28 i Dagens 

Nyheter beskriver att Moa tog ut sin ångest på bland annat sina skolkamrater. 

 

Internet 

Alla tjejer i denna studie tar upp Internet som ett forum för bråk mellan tjejer. Oftast stannar 

det på den nivån, men ibland görs konflikterna upp med ett möte mellan de båda parterna. De 

bråk som enligt tjejerna är vanligast, sker i största utsträckning genom ord och blickar. De 

tidningsartiklarna kallar för tjejgäng som är fysiskt aggressiva, är inte lika vanliga. Det är 

dock enligt tjejerna något som tjejerna anser finns, bland annat genom att de tagit del av 

media, men också genom vad de hört via vänner och bekanta. 

Bostadsområde 

Tjejerna från Möre kommun nämnde områden som är kända för att vara ekonomiskt utsatta 

samt invandrartäta som typiska områden där tjejgängen finns. Detta stämmer överens med 

Millers (2001) och Taylors (1993) studier om tjejgäng i USA. Där är gäng vanligt i förorterna 

till storstäder. I de lästa tidningsartiklarna nämns dock inga specifika områden, det ses vara 

storstadsfenomen. Tjejernas bild av tjejgängen var också den att de bär knivar och är 

våldsamma. I tidningsartiklarna står det också att de vapen tjejer bär är just knivar (Dagens 

Nyheter, 2006.09.02, Thomas Lerner). Bland tjejgängen i USA är också knivar och rakblad de 

vanligast förekommande vapnen (Taylor, 1993). 
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Tjejerna från Kloster kommun säger i sin tur att det är i vad de kallar det för, svenska förorter, 

som tjejgängen finns då de säger att de tror att svenska föräldrar inte har lika god uppsikt på 

sina barn som de med invandrarbakgrund. 

Föräldrar, kulturskillnader och avundsjuka 

Föräldrars betydelse för tjejers gängengagemang är också enligt Miller (2001) en viktig 

faktor. Detta är något som speglas även i artiklarna vi har läst. Tjejernas i Kloster kommun 

säger sig tro att de tonårstjejer som är aggressiva och slåss kommer från ostabila 

hemförhållanden där föräldrarna inte tar sitt föräldraansvar. De tror att dessa tjejer inte får 

uppmärksamhet hemma och att de misshandlar andra tjejer på grund av avundsjuka. Taylor 

(1993) skriver också att tjejgängen i USA tar ut sin ilska på andra på grund av avundsjuka och 

missnöjet över den egna situationen. Offren är ofta tjejer med större ekonomiska och sociala 

förutsättningar. Genom att ses som farlig och få respekt hävdar de sitt mindervärdeskomplex 

(ibid). Detta kan liknas vid tjejerna i Möre vilka har blivit jagade av vad de kallade för 

”blattegäng”. Tjejerna i Kloster kommun säger att det är, vad de kallar för ”bra tjejer” som 

blir misshandlade för att förövaren vill att det ska gå illa för dem med. 

     Kulturskillnader kan också ligga till grund för avundsjuka. Tjejerna i Yde kommun säger 

att de lättar tar illa vid sig när svenska tjejer startar bråk eftersom de känner en viss 

avundsjuka gentemot dem. Tjejerna pratar genomgående om bråk mellan dem och andra tjejer 

från andra områden, samt ”svenskar mot invandrare”. Detta kan jämföras med Taylors (1993) 

studie där tjejgäng ofta hamnar i konflikt med tjejer från andra kvarter eller av annan etnicitet. 

Identifikationen med sina vänner blir central eftersom tjejerna bråkar och irriterar sig på tjejer 

som inte passar in i deras gemenskap. 

 

8.4. Avslutande kommentar 

Syftet med studien var att undersöka om det finns tendenser till att tonårstjejer i olika 

kommuner i Stockholm bildar vad tidningsartiklarna vi har läst, kallar för tjejgäng. Studiens 

resultat visar i motsats till tidningsartiklarna vi har läst, inga tendenser till bildandet av 

tjejgäng. Tjejerna umgås i grupperingar snarare än gäng, där man ofta kan byta grupperingar 

från kväll till kväll. Tjejerna i studien går alla i skolan, och löper alltså ingen risk att hamna 

utanför samhället genom utebliven skolgång. Inga av de tjejer som intervjuats sade sig ha 

några kriminella förebilder och tycktes snarare förakta tjejer som slåss och har ett kriminellt 

beteende. Resultatet visar dock att tjejer i studien har erfarenhet av att tjejer slåss både verbalt 
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och fysisk samt att de ställer upp för varandra vid konflikter med andra. Det visar sig att 

tjejerna i studien söker sig till kompisgrupper och vänner av liknande anledningar som 

tjejerna i tjejgängen i USA enligt forskning gör. Kompisgruppen blir som en familj där 

tjejerna får stöd och trygghet. Gruppen tillfredställer liknande behov som tjejgängen ger sina 

medlemmar. Dock förekommer det i studien inga tjejgäng enligt definitionen i inledningen. 

 

8.4.1. Tjejernas användande av gängbegreppet 

Tjejerna i studien använder sig av begreppet gäng. Deras definition av gäng kan tolkas som en 

grupp av flera människor som umgås och är vänner där olika konstellationer kan förekomma. 

Det har alltså inget brottsligt syfte eller några yttre symboler för gängmedlemskapet. Däremot 

pratar tjejerna i termer som ”Jordnäsborna” och ”Möreborna”. De identifierar sig alltså med 

det bostadsområde de bor i och har konflikter med tjejer i närliggande bostadsområden. Det är 

dock inte i samma utsträckning som de beskrivna gängen i USA som försvarar sitt revir, men 

de har en tillhörighetskänsla med området de bor i som enligt Miller (2001) är ett tema för 

gängbildning. Tjejernas definition av gäng är alltså vad de professionella skulle kalla för 

nätverk eller grupperingar. (Mobilisering mot narkotika) 

 

9. DISKUSSION 

Det ursprungliga syftet var att undersöka på vilka grunder tonårstjejer går med i tjejgäng. 

Avstamp togs från de artiklar vi har läst där tjejgäng beskrivs som ett relativt nytt fenomen. 

Tjejgäng tycks inte existera i Sverige enligt definitionen i inledningen varför syftet fick 

omformuleras. Studiens syfte blev att undersöka om det finns tendenser i olika kommuner i 

Stockholm till att tonårstjejer bildar gäng av samma slag som i exempelvis USA. 

9.1. Metoddiskussion 

Som nämnts i avsnittet om tillträdesprocessen, upplevdes det svårt att komma till stånd med 

intervjuerna. Studiens urval består av tonårstjejer som har kontaktats genom fritidsgårdar. 

Genom att kontakta andra verksamheter som socialtjänsten, polis eller skola, hade urvalet 

eventuellt sett annorlunda ut och påverkat resultatet. Socialsekreterare och eventuellt polis 

hade möjligen bidragit till att tjejer som ligger i riskzon för gängbildning blivit aktuella för 

studien. På grund av de professionellas skyldighet till sekretess i sitt arbete och med risk för 

att utpeka enskilda individer som avvikande, valdes detta alternativ bort. Fritidsgården är för 

 48



det mesta en oladdad plats för ungdomar att umgås på. Detta innebär att inga förutfattade 

meningar finns om ungdomarna som träffas här. 

 

9.1.1. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Valet av att använda sig av redan existerande grupper kan ha påverkat resultatet eftersom 

gruppmedlemmarna kan komma att inta de roller som de redan är tilldelade och kanske inte 

vågar öppna sig helt (Wibeck, 2000). Om forskaren vill studera samspelet i en viss grupp, 

som i denna studie, är det fördelaktigt att använda sig av redan existerande grupper (Wibeck, 

2002). Fördelarna med redan existerande grupper övervägde nackdelarna. 

     Då minimum av antalet fokusgrupper sågs vara tre stycken, skulle studiens 

generaliserbarhet ha förstärkts om tre intervjuer genomförts i respektive typ av kommun. 

Beslutet att inte fråga om familjeförhållanden kan tänkas ha påverkat resultatet då det är en 

faktor till tjejers gängbildning. Tanken var att de skulle vara av för känslig karaktär att 

diskutera detta i en fokusgrupp. Då det finns etablerad forskning att ungdomar med olyckliga 

hemförhållanden har större risk för att välja en kriminell karriär valde vi bort att fråga kring 

detta. Upplevelsen efter intervjuerna var ändå att informanterna hade vuxenstöd hemifrån och 

en välfungerande skolgång. 

     Då moderatorerna transkriberade två intervjuer vardera, kan det ha påverkat studiens 

reliabilitet. Detta kan ha medfört att vissa saker vid avlyssningen av intervjuerna eventuellt 

inte uppfattats av transkriberaren vilket den andre eventuellt skulle ha gjort. Reliabiliteten kan 

alltså ha förstärkts om båda varit närvarande vid transkriberingen av samtliga intervjuer. 

 

9.1.2. Moderatorernas påverkan 

Moderatorerna har en annan bakgrund än etnisk svensk vilket syns tydligt på utseendet, då 

båda är mörka. En tanke innan intervjuernas genomförande, var att detta eventuellt skulle 

kunna påverka vad tjejerna från det invandrarglesa områdena vågade säga när det gällde 

människor med utländsk bakgrund. Upplevelsen var dock att moderatorernas utseenden inte 

verkade påverka tjejernas sätt att prata om människor med utländsk bakgrund då de använde 

ord som ”blattar” och ”ghettobarn” . Att moderatorerna pratar flytande svenska utan brytning 

kan ha påverkat deras syn på dem. Upplevelsen var att tjejerna såg moderatorerna som vilka 

medelklass ”svensson” som helst. 
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     I de invandrartäta områdena var reaktionen en annan. Tjejerna upplevdes nyfikna på 

moderatorernas utseenden och de frågade om härkomst. Detta öppnade upp till ett mer 

naturligt samtal med tjejerna, då även de ställde frågor. Här blev resultatet att moderatorerna 

blev en mer naturlig del med dem då de sågs som jämlika och med liknande bakgrund. 

Tjejerna vågade öppet tala om svenska tjejer i negativ bemärkelse. Hade moderatorernas 

utseenden varit ett annat kan det tänkas ha påverkat tjejerna om vad de vågade uttala sig om. 

Upplevelsen var att tjejerna kunde identifiera sig med moderatorerna på något sätt oavsett var 

de kom ifrån.  

     Moderatorerna hade inte använt sig av fokusgrupper tidigare vilket kan ha påverkat 

intervjuerna på ett negativt sätt då det var en ovan situation. En testintervju gick inte att 

genomföra då ingen av moderatorerna lyckades komma i kontakt med en grupp tjejer i rätt 

åldersgrupp. Dock genomfördes en testintervju med en sjutton årig tjej vilken var bekant till 

en av moderatorerna. Hon upplevde att de teman som valts var begripliga för henne. 

 

9.1.3. Intervjuerna 

Vid intervjun i Möre kommun var upplevelsen att tjejerna förstod frågorna väl då de inte 

ställde några frågor. Tjejerna diskuterade mycket sinsemellan och moderatorerna kunde förbli 

tillbakalutade eftersom samtalet hölls igång av tjejerna själva, vilket är det optimala för en 

fokusgrupp (Krueger & Casey, 2000). Att tjejerna var pratglada och gärna ville dela med sig 

av sina erfarenheter och upplevelser, underlättade för moderatorerna. 

I Kloster kommun diskuterade inte tjejerna med varandra i samma utsträckning som i Möre 

kommun, utan samtalet var nästan helt beroende av moderatorn. Upplevelsen var att de var 

tillbakadragna och reserverade. 

     Tjejerna i Yde kommun upplevdes som mycket pratglada, vilket medförde att det var svårt 

för moderatorerna att hålla strukturen under intervjun. Ofta återkom tjejerna till gamla minnen 

som de gärna pratade om. Moderatorerna var mer aktiva då tjejerna ibland inte förstod 

innebörden av frågorna, varpå moderatorerna blev tvungna att formulera om dem och komma 

med exempel på svar. Detta upplevdes i efterhand av moderatorerna som ledande frågor.  

Under denna intervju visade sig fokusgruppernas styrka. Tjejerna vågade säga emot 

påståenden från moderatorn, som de eventuellt inte hade gjort om de intervjuats enskilt. De, 

enligt moderatorerna, ledande frågorna behöver inte ha en negativ påverkan på studien då 

tjejerna vågade säga emot. 
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9.2. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer några av Millers (2001) teman nämligen grannskap, engagemang i 

gäng hos familjemedlemmar och familjeförhållanden, attt diskuteras och jämföras med 

studiens resultat. Studien visar att tjejerna i stor utsträckning väljer att umgås med ungdomar 

som de känner sig trygga hos och som de kan ha roligt med och känner likhet med. 

9.2.1. Trygghet 

Att söka sig till vänner och kamratgrupper handlar ofta om ett sökande efter en trygghets- och 

delaktighetskänsla. Att kunna lita på varandra säger tjejerna är en förutsättning för 

vänskapsrelationer. Tjejerna i Kloster Kommun liknar kompisgruppen vid en familj som 

kopplas till en källa av kärlek. Trots likheter med Millers (2001) studie där hon benämner 

kompisgruppen som en surrogatfamilj, bildar inte tjejerna i studien gäng enligt Mobilisering 

mot narkotikas (2005) definition. Detta skulle kunna tänkas bero på att tjejerna i Kloster 

kommun har trygga och kärleksfulla hemförhållanden där emotionella behov tillfredställs. 

Socialiseringsprocessen mellan kompisgruppen kan ses som en naturlig del i den vuxna 

identiteten. 

9.2.2 ”Att ha roligt” 

Att ha roligt kan ses som ett sätt för tjejerna att ta en paus från stressiga och kravfyllda 

situationer. Att skoja med varandra kan innebära att tjejerna får möjlighet ta på sig en roll utan 

krav från föräldrar eller lärare. Detta skulle kunna kopplas som en likhet till de amerikanska 

tjejerna som går med i gäng för att ha skoj, höra till grannskapet och passa in (Miller, 2001). 

Dock ses en skillnad i vad tjejerna i Millers (2001) studie säger är roligt och vad denna studie 

visar. Skillnaderna ligger främst i tjejernas förebilder, där kriminella förebilder inte är aktuella 

hos tjejerna i studien till motsats från Miller (2001). Tjejerna i studien får sitt behov av ”att ha 

roligt” genom att umgås, träffas, vara med varandra utan att genomföra specifika aktiviteter 

och inte som tjejerna i Millers (2001) där kriminella handlingar var centrala i deras aktiviteter. 

 

9.2.3. Skola 

Tjejerna från Möre kommun som ses som ett högstatusområde, pratar i mindre utsträckning 

om skola och framtiden än vad tjejerna i den ekonomiskt utsatta kommunen Kloster gör. En 
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tolkning kan vara att tjejerna i Kloster kommun genom att prestera i skolan strävar efter att 

både för sin egen del och för andra ungdomar i förorten, ändra den typiska bilden av 

bristfälliga kunskaper som är kopplat till deras bostadsområde. 

     Som nämns i analysen kan en orsak till detta vara tjejernas strävan att ses som jämlika med 

de svenska tjejerna (Andersson, 2003). Vidare skulle det kunna ses som att föräldrarna 

införlivar samhällets fördomar gentemot invandrare genom att ständigt påminna tjejerna om 

dem. Tjejernas medvetenhet om eventuell framtida diskriminering gör att de får arbeta 

hårdare i skolan än svenska tjejer. En möjlig slutsats är att tjejernas engagemang i skolan gör 

att de inte ligger i riskzon för att exkluderas från samhället (Besag, 2006). 

     I motsats till tjejerna i Kloster kommun har tjejerna i Möre kommun större ekonomiska 

förutsättningar för att klara sig ekonomiskt i framtiden. De har inte samma behov av att göra 

sig av med en negativ stämpel associerad med deras bostadsområde. Tvärtom, är deras 

bostadsområde ett bevis på hög status och bristfälliga kunskaper i skolan eller kriminellt 

beteende är inget som kopplas till denna kommun. Å andra sidan kan det även tänkas att 

tjejerna från Möre kommun, också har en viss press på sig ifrån föräldrar när det gäller 

skolprestationer och val av utbildning. Här kan det tänkas att tjejerna har mycket att leva upp 

till då de just kommer ifrån så kallade högstatusområden. 

 

9.2.4. Etnicitet 

Tjejerna i Kloster och Yde kommun pratade om vad de kallar för svenska och inte svenska 

tjejer, invandrare. Den etniska bakgrunden kan vara av betydelse när det gäller valet av 

kompisar. Det är dock viktigt att ha i åtanke hur den etniska segregationen i dessa 

bostadsområden ser ut. Tjejerna i Kloster kommun har få möjligheter att i sitt närområde 

träffa tjejer med etnisk svensk bakgrund, då de flesta invånarna i deras bostadsområden har 

utländsk härkomst. Kan det då sägas att tjejerna väljer sina vänner utifrån etnisk bakgrund 

eller är det så att tjejerna inte har något val? 

     Det visar sig i exemplet på sidan 26 där Adriana från Kloster kommun berättar om när hon 

börjar i en skola i ett invandrarglest område. Här får hon möjlighet att träffa andra ungdomar 

med annan bakgrund än sin egen. En möjlig slutsats skulle kunna vara att andra likheter så 

som gemensamma intressen tjejer emellan går före etnisk bakgrund. 
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9.2.5. Likhet 

Tjejerna i denna studie säger att de väljer sina kompisar utifrån likheter till dem själva. Miller 

(2001) skriver att tjejerna i henne studie har liknande barndom där positiva relationer med 

vuxna saknades. Då detta medförde en vag vuxenuppsikt ledde detta till att tjejerna 

spenderade mycket tid utomhus där de träffade andra tjejer i liknande situation. Trots att 

tjejerna i studien lever under andra förhållanden än de amerikanska, visar det sig tydligt hos 

dem alla att de väljer sina kompisar utifrån liknande livssituation, gemensamma karaktärsdrag 

och personlighet. De har liknande intressen och värderingar och kan ses som Sandström 

(2000) kallar för vinnargäng i motsats till Millers (2001) studie där tjejerna skulle kunna 

kallas för förlorargäng (Sandström, 2000) Även om tjejerna I Kloster kommun bor i vad som 

ses som ett svenskt problemområde visar inte studien att det finns tendenser till gängbildning. 

 

9.3. Förslag till vidare forskning 

Intervjuerna har väckt många frågor när det gäller tonårstjejer och deras förhållande till våld 

med andra tjejer. Alla tjejerna berättade på ett eller annat sätt att det förekommer att de 

använder sig av våld, så som örfilar, mot andra tjejer. Vidare förekommer konflikter genom 

Internet som sedan leder till en konfrontation öga mot öga på en bestämd plats. Då Internet är 

ett vanligt kommunikationsmedel som används av ungdomar utan någon större vuxen uppsikt 

kan det tänkas vara intressant att undersöka hur dessa konfrontationer går till bland 

tonårstjejer. Detta skulle eventuellt kunna genomföras genom att följa tjejers prat på en 

chattsida. Det skulle även vara intressant att göra en mer ingående diskursanalys av medias 

bild av tjejgäng än vad som gjorts i denna studie för att få ett större perspektiv. 
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11. BILAGA 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Teman 
 
 
En vanlig dag 

-  Beskriv hur en typisk dag ser ut 
-  Vilka umgås du/ni med under dagen? 
-  Var brukar ni träffas? 
-  Vad brukar ni göra? 
 

 
Val av kompisar 
      -   Hur kommer det sig att just ni umgås? 
      -   Hur dras man till varandra? 
      -   Hur många är ni när ni umgås? 
 
 
Grupper 
 - Vad är det för skillnad från att träffas en kompis eller flera kompisar? 
 - Är det något du söker i din grupp? Vad? 

- Hur känns det att träffas i grupp? 
 

 
Gruppkänsla 
 - Vad tror ni ”gruppen” ger tjejer? Trygghet? Stöd? Status? 
 - Fördelar/nackdelar? 
 - Hur visar ni att ni tillhör en grupp? 
 
 
Medias bild av ”tjejgäng” 
 -  Är det något ni känner igen? Har sett? Hört talas om? 
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