
Veier til vold – og ut 

av vold 

Ungdom i risiko 

Forsker emr Ragnhild Bjørnebekk

Forskningsavdelingen Politihøgskolen

(Punkter som inngår i manus til bok om Voldens 
typologi og forklaring) 

1



Voldens forklaring 

Voldsutviklende mekanismer og faktorer  

Risiko - Beskyttelse - Resiliens

4 Samspillende nivå



Nivå 1: Makronivå: Samfunnet og dets 

overordnede strukturere og kultur 

 Omhandler politiske – kulturelle og overordnede 
etiske forhold og et samfunnsevne til å komme 
seg etter store traumer (resiliens)

 Fattigdom

 Ulikhet

 Store forskjeller mellom grupper

 Krig

 Medieteknologi og innhold 

 De fleste risikofaktorene er dynamiske og mulig å 
endre

 Men det finnes noen statiske: Klima, natur



Nivå 2: Mesonivå

Lokalmiljø 

 Institusjoner 

Skole

Fritidsmiljø

Gjenger

De fleste risikofaktorene er  
dynamiske og mulig å endre 



Nivå 3: Mikro nivå

 Individet og dets nære personene Familie og nære venner 

 Familie: samspill, og oppdragermønster, kaos, vold

 Antisosiale venner

 Individuell sårbarhet

– AD/HD

– Depresjon

– Mangel på selvkontroll

– Impulsivitet

– Høy fysisk aggressivitet

 Nøytraliseringer og mindset/tankemønstre /logikk som 
legitimerer og begrunner vold 

 Både statiske og dynamiske risikofaktorer: Men resultater 
fra epigenitikken viser at et optimalt miljø kan hindre at 
sårbarhet blir aktivert på negative måter



Nivå 4: Situasjonsnivå

Situasjoner og øyeblikk som kommer 
ut av kontroll, f.eks: 
– Store folkeansamlinger, som fotballkamper, 

konserter og festivaler, køer etc sent på natt 
osv

– Demonstrasjoner der ulike grupper som står i 
konflikt møtes 

– Gjengoppgjør, 

– Beefing, KK1, Happy slapping

– Fysiske og sosiale strukturer og elementer i 

miljøet som utløser og underletter vold



Definisjoner
Aggresjon: Tilstand med forøket aktivering  

Aggressiv handling _____ Vold _____ Kriminell vold

Aggressiv og voldelig atferd: Når en person  med 
hensikt truer, forsøker eller faktisk påfører skade 
på andre (National Panel on the Understanding and Control of

Violent Behavior, 1993)

 Atferden kan være (Richardson, 2009)

– Fysisk

– Mental

– Sosial

– Ny kategori: Passiv 

 WHO: inkluderer også selvpåført skadehandling 
og kollektiv vold i sin definisjon (2002)
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Aggresjon- og voldsformer

 Instrumentell vold – Emosjonell vold 

Proaktiv vold – Reaktiv vold (Berkowitz

1996)

Fire hovedtyper (Bjørnebekk & Howard 2012)

–Hevnbasert

–Fiendtlig («hatvold»)

–«Kick»- /spenningsbasert

– Instrumentell
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Utvikling av kriminell antisosialitet i

følge longitunell studie (Farrington, 2013)

Vanligste kriminalitetsformer 10- 48 år:

 10 – 14 år: 1) Vandalisme (70%), 2) butikktyveri 
(40%) 3) Voldsforbrytelser (36%), oftest på 
skole og skolevei

 15 – 18 år: 1) Vold (62%) (skole og fritid), 2) 
narkotika (31%)

 27 – 32 år: 1) Vinning /Økonomisk krim (53%), 
2) Vold (37%)

 42 – 47 år: 1)Vinning /Økonomisk krim (36%), 
2)Narkotika (18%), 3) Vold (15%) 

 Alle opp til 48 år: 1) Vandalisme, 2) Vold,

3) Butikktyveri, 4) Vinning /Økonomisk krim     
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Antisosialitetens utvikling

Livsløps-

utviklingsperspektivene: 

Minst tre -
(Moffitt 1993 m.fl) 

Opp til sju løyper 
(jfr. Liberman ed. 2008)

Og nyanser og utdypinger av disse er under 

stadig utvikling  
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De tre hovedløypene

Tidlig startere to hovedformer

–Fare for livslang antisosialitet

–Barnebegrenset 

Ungdomsbegrenset 

Senstartere
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Tidlig startere: 2 hovedløyper 

1 Barnebegrenset løype 
De avstår fra ekstern vold og 

kriminalitet når ungdomsalder 
inntreffer

Kan bli en overgang til ensomhet, 
depresjon og innad-rettede problem 
eller intern vold, som rusmisbruk, 
selvskading 
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Antisosialitetens utvikling

Tidlig startere – livsløpsvedvarende løype
(Moffitt 1993, 2003, Farrington 2013 ) 

To årsakskategorier:

 Nevrofysiologiske problem + ytre risiko (minst 7 
risikofaktorer) Flest gutter

 Opphopning av ytre risikofaktorer (like mange gutter 
som jenter)

 Jenter avstår tidligere fra løypa enn gutter (ved ca 
20-25 års alder). De slutter med vold og kriminalitet, 
men kan utvikle depresjon, rusmisbrukslidelse osv

 Tidlig start (før 15 årsalder) predikerer mange 
kriminelle pådømminger gjennom hele livet

13



Tenåring start: 

Ungdomsbegrenset løype 

 Avstår vanligvis fra kriminalitet og vold ved inngang 
til voksenliv,  men: Noen kommer seg ikke ut av 
løypa og kan utvikle et livsløpsvedvarende problem  

Viktigste årsaker: 

 Ungdomsbiologi (hormoner) og 

 Involvering med dårlige venner (tidlig starterne)

 Kriseerfaring forut for ungdomsalder (som 
familiebrudd)

 Lavere naturlig fryktnivå (ca 11 års alder) 
spenningssøking øker, hjernen enda ikke utviklet 
tilstrekkelig til å kunne vurdere konsekvenser  1

4



Sen startere: Løype ikke avklart

Høyintensiv aktivitet, eks 
desperasjonsranere, hvitsnippforbrytere

Lavintensiv aktivitet 

Samson & Laub: Noen avstår fra vold og 
kriminalitet i perioder og starter så opp 
igjen. Noen forlater kriminalitet for godt 
etter et turningpoint eller etter å ha 
kommet inn på en god utviklingsvei. Dette 
skjer også etter lange karrierer 
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Noen hovedpunkter i Tremblay gruppens forskning 
(Fontain et al 2008). 

Fysisk aggresjon 
Data: 600 tvillinger fulgt fra fødsel til ungdomsalder :

Fysisk aggressivitet kommer til uttrykk tidlig i barnets liv. Barna kan 
deles i 4 kategorier ut fra nivå på fysisk aggresjon:

 Gruppe 1: 14 % (svært lav på fysisk aggresjon). Rettlinjet

 Gruppe 2: 53% (forholdsvis lav): Flater ut ved 3-4 års alder

 Gruppe 3: 28% (midt gruppe): Flater ut ved 3-4 års alder

 Gruppe 4: 4%: Konstant høy gruppe: høy risiko senere for bl.a. å:

– Mislykkes i skolen

– Tidlig debut med røyking, alkohol- og narkotikamisbruk

– Depresjon

– Senere sosialtrygd

– Partner-aggresjon

– Kriminalitet
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Studiens hovedforklaring: Epigenetikk

 Fysisk aggresjon kan best forklares ut fra gener. 
De forklarer 82% av variasjonen

 Men: Miljøet påvirker genene ved å slå dem av 
eller på: ”Genes can kill the genetic influence”

 Å tilrettelegge for optimale oppvekstvilkår er 
sentralt. Dårlige oppvekst-vilkår kan tenne gener 
for fysisk aggresjon 

 Forebygging av konstant fysisk aggresjon, bør 
starte hos mor ved unnfangelsen. Timingen 
sentral for utfall. Gruppen har utviklet et 
evidensbasert tiltak som viser svært gode 
resultater og som settes inn tidlig i barnets liv. 
Programmet er tilrettelagt for småbarnsfamilier  
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Studiens hovedforklaring: Epigenetikk

 Ved å berike miljøet til rett tid og med rett dose, 
oppnås den beste utvikling hos barnet

 Forebygging: best resultat ved å satse på 
mødrene!

 Det finnes mange risikofaktorer til vold (ca 70 
registrerte): Må satse på «å kutte av hodene av  
alle risikofaktorer»! 

 Det tar to generasjoner for å bryte voldssirkelen i 
familiene. Den positive effekten kommer særlig  
til syne hos neste generasjon (bla ved at jentene 
utvikler sin vurderingsevne ift å velge partnere 
som ikke er så negative for barn som det deres 
mor valgte)
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Hvor finnes risiko?
 I barnet selv, som sårbarhet (indre faktorer - kan 

bearbeides/behandles)

 I familien og det omsorgs- og oppdragermiljø 
som der finnes (ytre dynamiske faktorer - kan 
endres)

 Lokalmiljøet /nabolag (ytre dynamiske faktorer -
kan endres)

 Skole (ytre dynamiske faktorer - kan endres) 

 Samfunn (ytre dynamiske faktorer som endres 
politisk)

 Samspillet mellom individet og dets omgivelser er 
avgjørende for utfall
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Ca 80 kjente forskningsbaserte  

risikofaktorer for voldsutvikling – Men: 

Vanligvos flere tilstede for at 

voldsutvikling oppstår

Resiliens, beskyttelsesfaktorer kan hindre 

og moderere voldsutvikling til tross for 

mange risikofaktorer 

(feks Farrington, Loeber, Welsh, Lahay, 
Moffit, Caspi, Wickstrøm m.fl)

20



Individuell sårbarhet

 Overdreven motorisk aktivitet 

 Høy fysisk aggressivitet og Lav provokasjonsterskel

 Problem å gjenopprette normal følelsestilstand etter konflikt

 Hevngjerrighet

 Depresjon /sinneutbrudd

 Lavt selvbilde - Lav selvkontroll

 Oppmerksomhetsproblem - Rastløshet /uro /lav impulskontroll

 Mangel på grenser

 Fiendtlig fortolkning av andre /krenkelsesfundamentalisme

 Svake sosiale ferdigheter  - Svak kommunikasjonsferdighet

 Diffus opposisjon overfor autoriteter

 Lav skolemotivasjon / svak skoletilknytning

 Alvorlige regelbrudd/ Skulking / Mobbing
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Risikoatferdsmønster

Sinneutbrudd

Tidlig rusdebut

Tidlig kriminell atferd

Stor mobilitet i «farlige miljø» i ung 
alder

Plaging av dyr

Brannstifting

Rømme hjemmefra 

Skulke skolen
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Risikofaktorer i familie

Mange oppbrudd /kaos

«La det skure» -oppdragelse

 Inkonsekvent oppdragerstil

Vold /mishandling /overgrep 
/Mishandling av samboers kjæledyr

 Ingen å gå til med problemer

Manglende beskyttelse

Rusmisbruk /kriminalitet 
/antisosialitet

Psykisk sykdom 23



Risikofaktorer venner

Avvisning fra “vanlige” barn

Antisosiale venner

 Involvering i gjeng

Relasjoner til antisosiale voksne
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Risikofaktorer – skole 

Rigid organisasjon og praksis

Streng/ repressiv disiplin

Lite støttende klima –

Stor avstand mellom tilsatte, 
administrasjon og elever «The code
of silence»

Mobbing

Subkulturer i konflikt

Svake og dårlige relasjoner mellom 
skole og foreldre 25



Andre risikofaktorer - Lokalmiljø

Narkotika langing og bruk 

Gjenger og troublete grupper

Høy kriminalitetsforekomst

Tilgang til våpen

Høy konsentrasjon av 
ungdomskriminalitet
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Risikofaktorer - Kultur og samfunn

Fattigdom i relasjon til annen risiko

Store forskjeller og avstand mellom 
grupper (kulturelt, sosialt, 
økonomisk og bomessig)

Hat- og fiendebaserte kulturer

Stor ulikhet og arbeidsledighet

Autoritære strukturer

Svak samfunnstilknytning -
parallellsamfunn 
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Hvor finnes beskyttelse

Beskyttelsesfaktorer er ofte det 
motsatte av risikofaktorer

Tremblay: Å innføre beskyttelse er “å 
hugge hodene av alle 
risikofaktorene” og å styrke 
individene slik at de ikke påvirkes så 
negativt av risiko det ikke er mulig å 
fjerne – utvikle og stimulere indre 
resiliens
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Buffere – Beskyttelse – Resiliens

Individuelle

 Velfungerende samvittighet

 Moralsk viten – Etisk refleksjon

 Kjennskap til – og godtakelse av landets lover og 
sanksjonssystem 

 Kunne snu kritiske situasjoner til gyldne øyeblikk for 
positive valg   

 Stressmestrings-ferdigheter

 Positiv/vennlig fortolkning av omgivelsene og hjelpeapparat 
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Veier til styrke – veier ut av antisosialitet 
Buffere – Resiliens - Beskyttelse (bl.a. Rutter, Helmen Borge, Bjørnebekk & 

Bjørnebekk )

Ferdigheter,tilknytning, mening 
og erfaringer 

1. Framtidsorientering  

2. ”Fristeder”, fritt for rus, vold 
og kriminalitetsvenner

3. Inkludert i det konvensjonelle 
samfunn, dets normer og 
aktiviteter. Kontakt med 
prososiale venner

4. Opplevelse av trygghet, 
meningsfullhet og tilknytning i 
prososiale grupper 

5. Gyldne øyeblikk - Vendepunkt

Oppgaver/tilrettelegging for utvikling 
av buffere, resiliens og beskyttelse

1. Hjelp til å sette konkrete og 
positive mål i livet. Utvikle 
målorienteringsevne (1) 

2. Tilby avkoblende frirom (2, 4) 

3. Åpne vei til det 
konvensjonelle samfunns 
arenaer (prososiale miljø, 
personer, arbeid/utdanning 
(4)

4. Hjelpe med å se alternativer i 
vendepunktsituasjoner og 
motivere for positive valg 
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Resiliens – Et fenomen som kan styrke og 
forebygge skade i etterkant av vold og traumer 



 Representerer en kontrollert håndtering av 
påkjenningene /volden

 Resiliens kan utvikles i konfrontasjon med 
påkjenningene. Dette genererer prosesser som 
umiddelbart kan styrke mental helse. På et samfunnsnivå 
styrkes fellesskap, aktivitet, humanistiske verdier og 
omsorg for alle grupper

 Personlige og sosiale faktorer: «Egoresiliens» eksisterer i 
samspill med ulike dynamiske faktorer  som fungerer som 
beskyttelse og helbredelse, og som stimulerer til mestring 
av hverdagsliv og overlevelse (overlevelsesgenet?) 

 Optimale omgivelser vil kunne generere resiliens-prosesser, 
mens ikke-støttende faktorer kan hindre eller undertrykke  
at resiliens-prosesser aktiveres, spesielt hos sårbare 
personer og grupper 
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Karkteristika ved resiliens
(Helmen Borge 2008, Antonius 2012)



 Kjernebegrepet: Individers positiv bearbeiding av eller tilpasning, 
etter alvorlige/ugunstige hendelser eller erfaringer eller ….  
ekstraordinære utfordringer». Slike alvorlige /ugunstige hendelser 
fungerer som sterke stressorer. Erfaringer med vold kan være 
slike ugunstige hendelser 

 Resiliens er en prosess som oppstår etter store påkjenninger

 S & R beskriver to kategorier ekstraordinære utfordringer eller 
stressorer:
– En generell kategori: Stressorer som påvirker alle i et samfunn 

(krig, katastrofer, 22.7 angrepet). De er stressorer på et 
samfunn. På dette nivå studeres  samfunnsresiliens; et 
samfunns evne til å restituere seg/vokse og utvikle seg etter 
store påkjenninger, som for eksempel voldsangrep 

– En individuell/personlig kategori: Stressorer som er spesifikke 
for en gruppe, en familie eller en person (skilsmisse, dødsfall), 
overlevende fra eller vitner til katastrofer. På dette nivå 
studeres familier, grupper og individers resiliens / evne til å 
restituere seg og vokse etter store påkjenninger    33

Resiliens: Et mangfoldig, komplekst  begrep, som må 

forstås og tolkes i en kulturell sammenheng (Sameroff & 

Rosenblum (2006), Helmen Borge (2008), Luthar (2007) 



Resiliens
 Resiliens fungerer som en motstandsfaktor / 

modererende faktor for negativt utkomme ved 
risiko. Viktig å legge til rette for 
resilensprosesser:

– Å styrke gode vennskap, skape samhold og tilhørighet i 
gode miljø

– Styrke evne til å lære av erfaringer

– Styrke mentaliseringsevne og evne til 
framtidsperspektiv 

– Påvirke til sunn psykisk helse, 

– Styrke evne til aktivitet og engasjement, men også til å 
kunne roe ned, komme tilbake til en normal 
følelsestilstand etter krenkelser og påkjenninger mm) 
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 Det å ha mange ressurser (resourcefulness) er nesten 
anonymt med resiliens, inkludert evne til å løse problemer, 
«å kunne slå tilbake» (dvs handle) og å lære av feil

 Intelligens utvidet til å inneholde evne til tilpasning til 
omgivelsene, lære av erfaringer og å overkomme 
hindringer via tenkning 

 Mental helse, inkludert hverdagslivs-tilpasning til ulike 
situasjoner. Friske/sunne individer kan vanligvis delta i 
mange ulike ting og er også i stand til å «roe ned» når det 
er nødvendig. 

 Mental helse er kontrasten til mental sykdom. Ved mental 
sykdom endres atferd ikke så lett når situasjoner endres og 
Regulering av affekt, atferd og kognisjon er svakere   
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Hva består resiliens av? 
(Neisser, Boodo, Bouchard,1996 i S & R, 2006)



 Kjernebegrepet: Resiliens er prosesser som bidrar til 
et samfunns positive tilpasning etter store 
påkjenninger eller ekstraordinære utfordringer

 S & R og Antonius (2012): En «kjernekategori» er når 
stressorer treffer «hjertet» i et samfunn og bringer 
usikkerhet, slik at strukturer i samfunnet faller fra 
hverandre, frykt og mistillit og avstand mellom ulike 
grupper oppstår. Resiliens er en mekanisme eller 
prosess som hindrer negativt utfall og genererer 
positive utfall som: tillit, sammenheng i 
samfunnsstrukturene, aktivitet, tiltro, deltakelse 
samhold og solidaritet mellom mennesker

 I target gruppen finnes flere som har vært utsatt for 
traumer på et samfunnsnivå, men der samfunnet ikke 
har hatt tilstrekkelige ressurser til å generere 
samfunnsresiliens (eks barnesoldat i krigstrefninger)     
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Samfunnsresiliens



Veier ut av vold og antisosialitet

Evidensbaserte program gir best resultat 

 Kids

 TIBIR

 ICDP:Norsk variant: tidlig forebygging av 
radikalisering/ekstremisme. Svensk variant for 
fosterbarnfamilier/skole og fritid

 PMT O

 De utrolige årene (familebaserte og skole)

 Functional Family Therapy

 Gjengforebygging 

 Multisystemisk therapy

 PALS skoler / Aggression replacement training

 Olweus mobbeprogram (best rangerte i verden) 
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Fire case hentet fra studien 

Veier til vold – om unge ute av 

kontroll (Bjørnebekk)

(To korte oppsummeringer publ i (Hjermann & Hånes (red) 
Barn Univ forl og Nayar (ed) Child and Adolescent Mental 
Health, Sage) 
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Selvportrett 
tegnet av 
«Rune»
18 årig
Neonazist, MC-
tilknyttet



Veier til vold 

”Rune” 18 år – Voldsutøver og Seksuell 

overgriper

”Rune” var plassert på ungdomsinstitusjon i påvente av 
rettssak, etter å ha tatt gisler. Han hadde truet gislene med en 

hagle i 5 timer, før politiet løste situasjonen. 

I løpet av en rømning, voldtok han kjæresten og forsøkte å 
true henne til taushet, til tross for at han selv uttrykker seg 
om vold: ”jeg har ikke sunket så dypt at jeg går på jenter” 

Saken ble kjent av politi og barnevernsmyndigheter da de 
hentet ham fra rømningen 

Også informasjon om annen avvikende, utagerende seksuell 
atferd, som ikke rammes av straffelov  
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«Rune»: «Vold er gøy»

Typisk tidlig-starter, med fare for å utvikle livsløpsvedvarende kriminalitet.
Opphopning av risikofaktorer: Høy aggressivitet, stor hevnlyst, svake 
skoleprestasjoner. Faller tidlig ut av skolen (8 kl). Dagen snudd på hodet.
Involvert i vold fra barneskolen, før han begynte å ruse seg. DVS Volden 
kom før alkoholen 

Høy diffus opposisjon mot autoriteter, spesielt mot kvinnelige politi. «De 
fortjener ikke annet enn bank, når de er så dumme å bli politi»

Involvert i kriminell MC-gjeng (prospect /wann-a-be?) og i rasistisk 
sørstatsflagg-gruppe som er i konflikt med «blitzere»  

Reagerer raskt og emosjonelt på små krenkelser /misforståelser med å gå 
til angrep. Slår og sparker til den andre virker «dau».  Retter slag mot 
nese, slik at den brekker. Har skadet mange. Dette bryr ham ikke. 

Har stjålet våpen og granater fra militærlagre, men bruker helst flasker og 
glass som våpen ute på byen



Veier til vold: ”Rune” 18 år 

Går til angrep hvis noen hindrer ham i det han skal gjøre. Viser 
ingen samvittighet eller empati når han beskriver sine 

voldshandlinger: ”En velta et ølglass på buksa mi. … (jeg) slo bare 
a’n nesebeinet. … ble lattermild, det så litt for dumt ut… . Folk jeg 
ikke kjenner, bryr meg ikke …  Kunne skyte i hjæl den fyren” .. For 

”Rune” kan vold være komisk. 

Vold ”blir svært” når han involveres.  ”sparker helt vilt” mens 
motstanderen ligger nede – ”Vi slår til han er som dau..”

Lærer en ting av konflikter ”å slåss som bæret”. .. Konflikter er ”til 
tider artig”… Har brukt ”det meste” som finnes av vold, ”kniv, 

balltre, skalling og sparking”, med gisseltaking som mest alvorlig42



”Samira” 17 år – En tidlig starter 

”Samira” beskriver en svært belastet barndom med mange 
krenkelser og mange ulike kontakter med barnevern og politi.

Begge foreldre i ”vanlige” jobber, far alkoholisert, mor psykiske 
problemer. Foreldre i stor konflikt. Far identitetsforvirrer

”Samira”, ved å påstå at mor egentlig ikke er hennes mor. 
”Samira” skaper seg en identitet som ”Matrix-jente” og 

”Gangsta-girl” . 

Mange oppbrudd og rømninger: Fosterhjem, institusjoner, 
tilbake til hjem osv

”Samira” er tidligstarter med rus og antisosialitet. Brannstifting

Tilsynelatende mange seksualpartnere. Forsøkt ”solgt” til eldre 
mann av ligaen. Lurte ham i stedet for 60 000kr

Venn i ligaen drepes av en annen i ligaen. Rykter /konspirasjon 
om at det var egentlig en annen drapsutøver. Skaper redsel og 

frykt, en  tordensky som henger over dem (henne?)   
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”Samira”, 17 år: Casebeskrivelse av seksuelt overgrep   

Miljø: Flerkulturell «muslimsk» kriminell liga ”med dame” og sterke 
patriarkalske trekk. ”Samira” er damen. Hun er tokulturell, med 
språkkompetanse ligaen trenger. Ligaen mener at politiet ikke vil 
mistenke dem hvis hun utfører kriminalitet fordi hun er en ung jente. 
Ifølge ”Samira” er hun en viktig brikke i deres kriminelle business . Hun 
er ca 16 år da overgrepet skjer

Utløsersituasjon: Smugling som mislykkes. ”Samira” får skylda 

Ligaens reaksjon: Voldtekt i form av gruppevoldtekt. En voldtar. 4 andre 
beskuer og står klare til å fortsette

Avvikling: Ligaleder avslutter overgrepet etter første voldtekt. ”Samira” 
inviteres til biltur i forsetet – på «Dronningplassen» - i statusbilen 

Overgripere: Ligaleder + flere medlemmer i ligaen.

Motiv: Hevn / gi lærepenge /maktdemonstrasjon

Anmeldelse: Ingen 44



”Samira”s reaksjon 

”Gjenopprettelsen” fungerte ikke etter ligaens hensikt 

Krenkelsen var for stor, og kunne ikke gjenopprettes ved ny 
«dyrkelse» av henne som Dronning. Den ble hennes tipping-point. 
(Traumatiseringen varer lenge. PTS-reaksjon oppstår under 
intervjuet flere måneder etter) 

Hevnlyst og hevntanker tar over. Hun planlegger for å 
gjenopprette sin selvfølelse, for å krenke krenkeren på hans mest 
sårbare punkt, og på en måte hun behersker  

Hevnen planlegges utført i det offentlige rom, i påsyn av person 
overgriper ønsker å imponere. Hun planlegger en utsatt, kalkulert, 
ansikt til ansikt hevn (jfr Jacobs & Wright) og gjennomfører denne 
i full offentlighet. 

Overgriper gjengjelder Samiras krenkelse umiddelbart 
(umiddelbar, følelsesdrevet ansikt til ansikt-hevn) 

Resultat: Grov fysisk skade på ”Samira”
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Oppsummert: ”Samira”s reaksjon  

• Offerets reaksjon på overgrepet: Svært 
traumatisk opplevelse. Inngår i en kjede av 
tidligere traumatiseringer, risikoerfaringer 
og manglende beskyttelse  

• Ble et turning-point /tipping-point for å 
forlate ligaen

• Forsøk på gjenopprettelse: Hevn fra offeret: 
Krenking av overgriper på offentlig sted, 
som medførte ny fysisk skade på 
voldtektsofferet.
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Veier til vold ”Samira”, 17 år

Eneste jente i Liga. Ligaen  
trengte hennes språk 
kunnskaper for sine 

kriminelle aktiviteter. Hun 
ble dyrket som en 

dronning. De ga henne en 
tilsynelatende beskyttelse

Selvportrett 
etter at hun har 
begynt å kvitte 

seg med sin 
gjengidentitet 
og ligaens stil 

og image 47



Samfunnets reaksjon 
”Samira” tvangplasseres på ungdomsinstitusjon etter langvarig, 
eskalerende antisosialitet som

• Truing av mor med skytevåpen

• Rusmisbruk (amfetamin)

• Mor og barnevernets bekymring for hennes involvering i ligaen

En vellykket habilitering- og vekstprosess startes. 

Hun utvikler motivasjon for utdanning og positiv fremtid. Store 
endringer registreres, ift rus, sosial kompetanse, normer, 
utseende, tilknytning til mor, mm 

Faller delvis tilbake til problemmønsteret da hun flytter tilbake til 
hjemstedet og lokal oppfølging med egen bolig og fokus på 
positiv tilpasning til skole og fritid. Framsetter usanne anklager 
om seksuelle overgrep fra person med tilknytning til 
hjelpetjenesten, mest sannsynlig fordi hun ønsker ”frihet” fra 
tiltak. 

Involverer seg ikke i ligaen igjen, men er livredd for hevn fra 
dem.    
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Icab, gutt, 17 år. 

Gjengleder
”Far drepte mor, og jeg 

så det. Han sa det var 

landeveisrøvere som 

gjorde det”.

Siden dro han til Norge 
med en tante. Ville til 
USA, ”Ramboland”. 
Hadde aldri hørt om 

Norge, bare om 
Nordpolen
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Icab krøller den forrige tegningen og kaster den i søppelkassa. 

Så tegner han denne…..

Siden kommer far til Norge til  
familieforening. Icab må flytte til ham i 
en by langt borte. 

Der treffer han gutter som «likner på 
meg selv». De henger på hjørnet, er i 
konflikt med andre gjenger, «finner på 
mye tull og har det gøy». En gjengfilm 
kommer på kino. De inspireres, danner 
en gjeng, og tar navn etter filmens 
heltegjeng. Ut fra den utvikler de stil 
og voldsgenre . 

Vold og kriminalitet øker, gjenglogikk 
og normer utvikles. Sterke 
nedsettende normer om «blondiner». 
Oppfattes  som  «omvendte rasister».

Senere sendes han tilbake hjemlandet 
for «å lære». Gifter seg med en 
rettroende og etablerer seg på nytt i 
Norge etter et par år.      
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Raneren ”Tore” - ca 17 år. Har bodd 11 ulike steder. «Jeg gikk på lukka 

skole ”den låste skolen”». Far i fengsel, mor psykisk syk. Arrestert to 

ganger  

Plassert med tvang på ungdomshjem etter 
angrep på politi og flere ran. Far sier han 
heller bør i fengsel. Da kan han lære å bli 
mann. Svært stolt av far, men også svært 
redd ham. Hater mor.

Før ungdomshjemmet stjal han «omtrent 
hver dag». Utfører kriminalitet alene. 
Mangler empati. Intensjonal og kalkulerende 
vold. Små konflikter utløser vold. Konflikt og 
vold utløses når han møter motstand.

Har ingen positive hendelser å formidle, men 
mange negative (vil ikke fortelle).

Med i rasist/ nazigjeng. Valgte dem pga stil, 
ikke innhold. Ønsker å fornye ideologien. Vil 
ikke ha mer av ”jødetullet”, men er sterkt 
imot innvandrere. 

Har bokse- og skytekompetanse. Bærer 
våpen når han er på byen og har brukt kniv i 
slåsskamp. 

51


