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Abstract 
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Title: A complex problem - A study of former criminal
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The aim of this study was to describe and analyze the criminal gang members' experiences of 

the exit process. What we mean by the exit process is the way in and out of gang crime and 

the maintenance of the new role of non- criminal gangs.We have, through qualitative semi-

structured interviews interviewed former criminal gang members and analyzed their 

experiences using Ebaughs (1988) theory about role exit, and Goffman's (2011) theory of 

stigma. The most important result we reached showed that the risk factors for getting into 

gang crime could be dysfunctional upbringing as violence and/or abuse in the home, lack of 

parental ability and lack of friendship and great difficulty in school. The turning points in the 

role exit of our interviewees was done after the impact of external events, such as prison 

stay, professional help, death of loved ones, “business that has gone wrong”, babies and 

serious health problems.  

Keywords: criminal gang members, criminal gang, Goffman, stigma, Ebaugh, role exit, 

turning points 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner, utan er medverkan hade vår studie inte 

varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Anna Rypi som guidat oss 

genom arbetets gång. Till sist vill vi tacka varandra för ett fantastiskt samarbete! 
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1. Inledning 
Vårt intresse för att skriva den här studien väcktes i vår kontakt med professionella som arbetade 

med gängproblematik under praktiktiden på socionomlinjen. Det framkom via handläggarna att 

svårigheterna att lämna ett kriminellt gäng är många och att fler resurser bör sättas in för att 

underlätta avhopp. Forskning som vi har tagit del av visar att det kan vara minst lika viktigt att 

underlätta avhopp som att motverka rekrytering till kriminella gäng (Rydén-Lodi, 2008:10–15). 

I vår studie kommer vi att belysa de faktorer som varit viktiga före och under exitprocessen hos 

våra intervjupersoner.  

1.1 Problemformulering 
Processen att lämna ett kriminellt gäng innebär att personen ifråga gör ett omfattande rollbyte. 

Att gå från kriminell gängmedlem till icke kriminell, och inte längre ha en gemenskap och roll 

i gänget, resulterar i att identiteten hotas (Ebaugh, 1988:25). Lalander (2009:275) skriver att 

det är vanligt förekommande att personer som valt att lämna den kriminella gemenskapen 

känner att de inte längre har något värde och att identiteten har gått förlorad, vilket kan leda till 

en känsla av ensamhet. En viktig aspekt i detta är just att det kan krävas professionell hjälp, då 

personen ifråga inte anser sig kunna någonting utanför den kriminella världen (ibid.). Både 

Polisen och Kriminalvården har poängterat betydelsen av att kunna erbjuda de som vill lämna 

ett kriminellt gäng påtagliga valmöjligheter, som till exempel boende, sysselsättning och 

missbruksvård (SOU, 2010:15). Saknas det ett uppenbart stöd så är risken stor att de väljer att 

inte lämna (ibid).  

 

Det är inte bara den som vill lämna ett kriminellt gäng som sannolikt skulle gynnas av avhoppet 

utan även samhället skulle främjas av det. Kunskapsläget idag visar att en medlem som varit 

aktiv i ett kriminellt gäng i 15 år kostar samhället cirka 23 miljoner kronor under denna period 

(Lundmark-Nilsson & Nilsson, 2012:69–70). För varje person som samhället lyckas hjälpa att 

komma bort från gängkriminaliteten skulle innebära sparade samhällskostnader på flera 

miljoner kronor om året. Det skulle även innebära att de psykiska och fysiska skadorna hos 

offer, vittnen och anhöriga skulle minska. Enligt SOU (2010:15) så var fem procent av de 

intagna på anstalt år 2009 grovt organiserade brottslingar. Men utvecklingen visar att allt fler 

intagna kommer att ha bakgrund i gängkriminalitet (ibid.). 

 

Med det här kunskapsläget i ryggen så anser vi att man kan tala om att gängkriminaliteten är 

ett socialt problem i dagens samhälle. Vi har även sett att det finns relativt lite forskning kring 
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gängkriminalitet, vilket är en central anledning till att vi vill genomföra denna studie. Att visa 

på vilka faktorer som kan vara viktiga under exitprocessen för kriminella gängmedlemmar 

kommer inte bara bidra till en ökad förståelse i hur vi bäst kan hjälpa dem i vårt kommande 

yrke som socionomer, utan det kommer även bidra med kunskap i hur socialt arbete kan 

utvecklas för att bättre kunna hjälpa dessa individer. 

 

Vår uppsats kommer att handla om före detta gängmedlemmars erfarenheter av att lämna 

gängkriminaliteten, den så kallade exitprocessen. Vi är intresserade av att analysera denna för 

att kunna ta reda på vilka faktorer det är som är bakomliggande avhoppen. I vår analys så 

kommer vi att använda oss av Helen Ebaughs (1988) teori om exitprocesser, Erving Goffmans 

teori om stigma samt tidigare forskning. Vårt empiriska material kommer att vara kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med före detta gängmedlemmar från kriminella gäng. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera kriminella gängmedlemmars erfarenheter 

av exitprocessen. Vad vi menar med exitprocess är vägen in och ut ur gängkriminaliteten samt 

upprätthållande av den nya rollen som icke gängkriminell.  

1.3 Frågeställningar 
Vår övergripande frågeställning är: 

 Hur beskriver de före detta kriminella gängmedlemmarna deras erfarenheter av 

exitprocessen och hur kan dessa tolkas? 

Vi konkretiserar vår övergripande frågeställning med: 

 Vilka faktorer beskriver de ha varit betydande i deras exitprocess? 

 Vilka resurser beskriver de ha saknats under deras exitprocess?  

1.4 Definition av organiserad brottslighet 
Vi har tagit del av Brottsförebyggande rådets definition av organiserad brottslighet; Det är, 

enligt denna, en nätverksbaserad och vinstdriven kriminell verksamhet som har möjligheten till 

att både understödja och skydda brottsligheten. Exempelvis genom förföljelser, våld, hot och 

korruption. Organiserad brottslighet är vanligen inte iögonfallande men kan ibland visa sig i 

form av synliga gäng (SOU, 2010:15). De grupperingarna inom organiserad brottslighet som vi 

kommer att fokusera på i vår studie är:  
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1.4.1 Kriminella mc-gäng 

Medlemmarna i kriminella mc-gäng gör ett medvetet val i att ställa sig utanför samhällets lagar 

och dess normer för att istället följa det egna gängets lagar och regler. För medlemmarna i de 

kriminella mc-gängen är brödraskapet många gånger det viktigaste  

Dessa gäng ägnar sig åt brottslighet i from av utpressning, narkotika- och vapenhantering samt 

förmedling av svart arbetskraft (SOU, 2010:15). 

1.4.2 Kriminella förortsgäng 

Kriminella förortsgäng återfinns vanligen i storstädernas förorter och medlemmarna är 

mestadels i åldern 15 – 30 år. Brotten som dessa gäng huvudsakligen begår är stölder, rån och 

våldsbrott men även narkotikabrott är vanligt förekommande (SOU, 2010:15).   

2. Val av metod 
Då vi vill beskriva och analysera kriminella gängmedlemmars exitprocess, och vilka faktorer 

som har en betydande roll i denna, har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi har lagt fokus 

på att förstå våra intervjupersoners egna upplevelser, vilka faktorer som varit betydande i just 

deras exitprocess. Kvalitativa metoder kan innebära flera olika forskningsmetoder och vi har 

valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för vår studie. Användandet av en kvalitativ 

metod har hjälpt oss att kunna tolka och förstå våra intervjupersoners upplevelser istället för att 

försöka förklara dem, som vi hade gjort om vi istället använt oss av en kvantitativ metod. Våra 

intervjuer har gjort att vi fått en djupare insikt av våra intervjupersoners upplevelser (Levin, 

2008:38–39).  

2.1 Urval 
Vi valde att göra ett målinriktat urval, då vi vände oss till brukarorganisationer för att få tag i 

vår urvalsgrupp: före detta medlemmar i kriminella gäng. Bryman (2011:433) förklarar att ett 

målinriktat urval är en strategisk teknik och det man vill göra är att få forskningsfrågan och 

urvalet att stämma överens med varandra. Det är viktigt att vända sig till personer som är 

väsentliga för ens egna forskningsfrågor (ibid.). För att hitta intervjupersoner till vår studie så 

använde vi oss av ett snöbollsurval, vilket menas med att man först tar kontakt med någon eller 

några få som är relevanta för studien och därefter får kontakt med intervjupersoner (Bryman, 

2011:196). Vi valde att kontakta KRIS (Kriminellas revansch i samhället) då vi redan kände till 

att denna organisation arbetar med gängproblematik. Därefter blev vi hänvisade till personer 

och organisationer som var relevanta för vår studie och på så sätt fick vi ihop intervjupersoner 

till vår studie.  
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2.2 Genomförande 
Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju. När vi gjorde vår intervju delade vi 

in frågorna i olika teman som vi sedan tog upp under intervjun, en så kallad intervjuguide. Det 

betydde dock inte att våra teman eller frågor behövde komma i den ordningen som vi hade 

skrivit dem i. Som intervjuare behövde vi inte heller hålla oss till de frågor som stod i 

intervjuguiden, utan vi kunde vara flexibla och anpassa frågorna utifrån deltagarnas svar 

(Bryman, 2011:415). Med tanke på att vi inte visste vad våra intervjupersoners upplevelser av 

exitprocessen skulle vara (vi kunde enbart anta genom vår orientering om kunskapsläget) så var 

det oerhört viktigt att vi hade en viss uppsättning frågor till en början som var anpassade till vår 

studie. Vi kunde aldrig veta vilka svar vi skulle få på våra förutbestämda frågor, därmed kunde 

vi anta att det med största sannolikhet skulle krävas att vi lade till eller tog bort frågor, allt för 

att försöka besvara vårt syfte med vår studie. Hade vi istället valt en strukturerad intervju hade 

vi inte kunnat använda oss av dessa viktiga följdfrågor (Bryman, 2011:206). En oerhört viktig 

sak som vi hade i tankarna under våra förberedelse var just varför detta ämne intresserade oss, 

detta för att få igång vår tankeprocess om vilka frågor som vi skulle ha med i intervjuerna 

(Bryman, 2011:415). För att vi skulle uppnå bästa möjliga resultat med intervjuerna gjorde vi 

en pilotstudie, i vårt fall en pilotintervju. Intervjupersonerna som vi intervjuade hade inte varit 

med i ett kriminellt gäng men hade under många års tid haft kontakt och utfört kriminella 

handlingar tillsammans med personer från etablerade kriminella gäng. När vi insåg att han inte 

var aktuell för vår studie så fick vi istället ett bra tillfälle att se om vi skulle behöva justera något 

i intervjuguiden, såsom teman och frågor (Bryman, 2011:258). Vilket resulterade i att vi tog 

bort många frågor, då vi hade alldeles för många, samt justerade en del befintliga frågor.   

 

Vi valde att spela in intervjuerna för att fokusera på det aktiva lyssnandet samt minimera 

riskerna för att vi skulle missuppfatta intervjupersonernas utsagor (Bryman, 2011:428). Efter 

varje intervju transkriberade vi materialet. Att transkribera innebär att vi skrev ner varje ord 

som sades under intervjun ordagrant. Detta såg vi till att ha färdigt senast dagen efter 

intervjun hade ägt rum, då våra intryck efter intervjun fortfarande var alldeles nya (Öberg, 

2011:66). När transkriberingen var gjord så började vi koda materialet. Att koda en intervju 

menas med att man läser igenom intervjupersonernas utsagor flertalet gånger, därefter finner 

man kategorier, det vill säga det som är relevant för ens studie för att sedan formulera olika 

teman. Kodningen hjälpte oss att finna den sanna betydelsen i det som intervjupersonerna 

berättade och hjälpte oss även att urskilja mönster för att sedan med hjälp av både teori och 

orientering om kunskapsläge analysera deras utsagor (Bryman, 2011:243). 
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2.3 Tillförlitlighet 
Då vi genomförde en kvalitativ undersökning så är det svårt att påvisa någon validitet och 

reliabilitet på samma sätt som om det vore en kvantitativ undersökning. Detta på grund av att 

vi inte kan få fram något som vi kan mäta (Bryman 2011:351).  Precis som Bryman (ibid.) 

skriver så kan vi inte mäta vårt resultat som vi fått fram genom våra intervjuer på grund av vårt 

val av metod. Då vi är ute efter att beskriva och analysera kriminella gängmedlemmars 

erfarenheter av ”exitprocessen” samt förstå vilka faktorer som har en betydande roll i denna så 

hade vi inte kunnat använda oss av en kvantitativ metod. Deltagarnas erfarenheter och 

upplevelser är inte något som går att mäta. Bryman (2011:354) skriver dock om motsvarigheten 

till validitet och reliabilitet, vilket är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

till att stryka och konfirmera. Trovärdighet kan jämföras med intern validitet. Trovärdigheten 

handlar om hur acceptabel beskrivningen av den sociala verkligheten är, då det finns ett flertal 

olika beskrivningar (ibid.). För att öka trovärdigheten så var vi noggranna med att träffa 

deltagarna på platser som de själva valt ut, där de känner sig säkra och trygga att prata om sina 

erfarenheter av exitprocessen. Då det är ett oerhört känsligt ämne att prata om så kände vi att 

detta var av yttersta vikt. Under intervjuerna så var vi uppmärksamma på att ställa följdfrågor 

för att bekräfta att vi uppfattat deltagarna rätt. Genom att ställa liknande frågor fast på olika sätt 

kunde vi motverka feltolkningar. 

 

Överförbarhet är en motsvarighet till extern validitet. Eftersom kvalitativ metod fokuserar på 

djupet och inte bredden i undersökningar så är det viktigt att det görs en ordentlig beskrivning 

(Bryman, 2011:355). Precis som Bryman (ibid.) skriver så fokuserade vi på att lägga stor vikt 

vid beskrivningen av både tillvägagångssättet och resultatet. De som läser vår studie måste ges 

möjlighet att fullt ut förstå arbetsprocessen och vilka resultat som vi kommit fram till och hur 

vi kommit fram till dem. Reliabiliteten kan motsvaras med pålitlighet i den kvalitativa metoden. 

För att säkerhetsställa pålitligheten är det viktigt att redogöra alla delar i ens forskningsprocess. 

Detta på grund av att andra ska kunna förstå hur man har gått tillväga och granska kvaliteten på 

studien (ibid.). Det sista Bryman (ibid.) talar om är ”möjlighet att styrka och konfirmera” som 

kan jämföras med objektivitet. Detta innebär att vi inte medvetet har påverkat vår studie med 

våra personliga åsikter och värderingar (ibid.). 

2.4 Förtjänster och begränsningar 
I och med att vi valde en kvalitativ metod såsom semistrukturerad intervju så kunde vi gå mer 

på djupet än vad vi hade kunnat göra ifall vi hade använt oss en kvantitativ metod. Med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer kunde vi få en djupare förståelse för deltagarnas känslor och 
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upplevelser (Levin, 2008:38–39). För att få ut mer av deltagarnas utsagor så ställde vi 

följdfrågor, vilket inte är möjligt med en kvantitativ metod (Bryman, 2011:206). En annan 

förtjänst som vi fick genom att använda oss av semistrukturerad intervju var att vi hade 

möjlighet att lägga till frågor och teman som vi kände var relevant för vår studie. Detta är något 

som vi inte hade kunnat göra om vi inte satt med och intervjuade personerna i fråga (Bryman, 

2011:415).  Den sista förtjänsten som vi anser är relevant är att vi i och med vår valda metod 

fick viktiga förutsättningar för att förstå utsatta gruppers levnadsförhållanden och även andra 

perspektiv och miljöer (Ahrne & Svensson, 2011:14). Då vår studie handlar om före detta 

kriminella gängmedlemmar, som är en väldigt utsatt grupp i samhället så kände vi att valet av 

metod legitimerades ytterligare.  

 

En begränsning som vårt val av kvalitativ metod i form av intervjuer innebär är att det kommer 

att vara svårt att fastställa hur vi gjort för att nå våra slutsatser (Bryman 2011:370). Bland annat 

då det gäller sekretess och ingen kan veta vem vi har intervjuat och på så sätt fastställa att vi 

uppfattat intervjupersonerna rätt. En annan begränsning är att studien blir subjektiv, då den 

bygger på våra uppfattningar av klienternas upplevelser av exitprocessen (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011:56). Vår studie är baserad på vad vi tycker är relevant jämförelsevis med om 

någon annan hade genomfört exakt samma studie (Bryman, 2011:368–369). Då vi kom fram 

till ett kvalitativt forskningsresultat och enbart hade ett fåtal intervjupersoner så kan vi inte 

generalisera utöver den situation som de producerades i (Bryman, 2011:369). Det kommer med 

andra ord inte att gå att göra en exakt replikation av vår studie (ibid.). Vi kommer inte kunna 

säkerställa om vi uppfattat klienterna helt rätt, utan det är vår tolkning av det vi hörde och 

uppfattade som avgjorde resultatet på denna studie (Bryman, 2011:368). Eftersom vi använde 

oss av förstahandskällor, det vill säga individer som själva har varit aktiva i kriminella gäng så 

anser vi att trovärdigheten ökar väsentligt till skillnad från om vi istället hade intervjuat 

professionella (som jobbar med den här problematiken) om gängkriminellas exitprocess.  

 

En begränsning i snöbollsurval som vi har använt oss utav är att det i princip är omöjligt att vårt 

urval kommer vara representativt för populationen (Bryman 2011:196). Till sist tänkte vi beröra 

begränsningen som intervjuareffekten kan medföra. Faktorer som etnicitet, kön, ålder, sociala 

bakgrund kan medverka till att intervjupersonernas svar påverkas. Detta är något som vi inte 

kan påverka men genom att vara medvetna om intervjuareffekten så kan vi motverka en del av 

det genom att tänka på sättet vi ställer frågor, vårt kroppsspråk och vilket engagemang vi bidrar 

med (Bryman, 2011:229).  
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2.5 Arbetsfördelning 
Under arbetets gång har vi enskilt sökt efter information relevant för vår studie. Därefter har vi 

skrivit ihop alla delar tillsammans, med reservationer för transkriberingen som vi delade upp.  

2.6 Etiska överväganden 
Vi har under hela studiens gång tagit del av de etiska kraven och fokus har varit på de fyra 

etiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Kalman & Lövgren, 2012:13–14). Vi har informerat alla våra intervjupersoner 

vad som gäller med alla dessa krav och vi har talat om för våra intervjupersoner vad deras 

medverkan innebär. Detta för att vi har tyckt att det är viktigt att de själva vet vad som vi har 

förväntat från både oss och dem för att de sedan har kunnat få ta ställning om de vill medverka 

eller inte. Vi har tyckt att det är oerhört centralt att deltagarna fått en inblick i vad det var vi 

skulle göra och vilken risk det kunde innebära för dem att vara med i vår studie (ibid.). En annan 

viktig aspekt var att informera om att deltagarna när som helst kunde avsluta sin medverkan då 

detta var helt frivilligt. All denna information kunde hjälpa dem att ta ställning till om de ville 

fortskrida deltagandet eller inte. Det krav som vi anade skulle kunna bli problematiskt att uppnå 

var samtyckeskravet. Med tanke på att vår studie var frivillig och genom att vi vände oss till en 

känslig målgrupp, så fanns det risk för att vi inte skulle få samtycke från några intervjupersoner. 

Vilket då hade resulterat i att vi inte hade kunnat genomföra vår planerade studie (Kalman & 

Lövgren, 2012:13–14). Vi hade dock inget problem med att få samtycke från de deltagarna som 

vi kontaktade. 

 

Då vårt syfte med studien var att ta reda på vilka faktorer som har en betydande roll i 

exitprocessen hos kriminella gängmedlemmar, så valde vi att intervjua de som varit aktiva i ett 

kriminellt gäng och som gått igenom en exitprocess. Vi var väl medvetna om att det är en 

känslig grupp som vi valde att vända oss till för att intervjua och har därför varit noggranna 

med vilka åtgärder detta innebär för oss. Vi vägde möjliga för- och nackdelar med att välja 

individer som själva gått igenom en exitprocess framför professionella, som inte själva har gått 

igenom denna process utan arbetar med att hjälpa dem som vill lämna ett kriminellt gäng. Då 

vi är intresserade av själva upplevelsen av de faktorer som har en betydande roll för att lämna 

ett kriminellt gäng så känner vi att de som bäst kan svara på detta är de som själva varit i den 

situationen och gått igenom den här processen (ibid.). 

 

Vårt val med att använda individer som tidigare gått igenom en exitprocess som 

intervjupersonerna i vår studie, gjorde att vi var tvungna att vara extra noggranna i vår hantering 
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av det insamlade materialet, det vill säga bandinspelningen från intervjuerna. Vi hade som mål 

att transkribera varje intervju samma dag som den har ägt rum, för att sedan direkt kunna radera 

inspelningen, så att ingen obehörig skulle kunna ta del av den. Vi kunde inte helt lova våra 

intervjupersoner anonymitet, då vi personligen kommer att träffa dem. Med tanke på att vi 

kontaktade brukarorganisationer runt om i Sverige för att få hjälp med att finna intervjupersoner 

så har även de professionella information om vem/vilka från deras organisation som ställt upp. 

Då vi inte visste vilken information som vi skulle få fram så tyckte vi att det var bra att vi fick 

möjlighet att välja brukare från flera olika organisationer, då det blir svårare för 

organisationerna att själva kunna identifiera vad deras egna brukare kan ha sagt i intervjuerna. 

Med andra ord kunde vi inte lova total anonymitet, men vi kunde lova avidentifiering. Namn, 

platser, ålder och liknande har vi valt att avidentifiera för att kunna upprätthålla de etiska kraven 

som krävdes för att kunna genomföra våra intervjuer (Kalman & Lövgren, 2012:13–14). Om 

det under vårt arbete hade kommit fram att det vore riskfyllt för intervjupersonerna att medverka 

så skulle vi ha valt att inte genomföra vår undersökning. “De potentiella riskerna får aldrig vara 

större än de vinster som ett forskningsprojekt skulle kunna medföra” (Nyström 2012:73). 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Då vår studie handlar om att beskriva och analysera kriminella gängmedlemmars erfarenheter 

av exitprocessen samt förstå vilka faktorer som har en betydande roll i denna så har vi valt att 

använda oss av Helen Ebaughs teori om exitprocesser (1988). Vi kommer även att komplettera 

Ebaughs teori med Erving Goffmans teori om stigma.  

 

3.1 Helen Ebaugh - Exitprocesser 
De flesta i dagens samhälle är ett ”ex” på ett eller flera vis. Man kan ha lämnat ett äktenskap, 

en karriär, en religiös grupp, en organisation, institution såsom skola, anstalt, HVB-hem eller 

en stigmatiserad roll som alkoholist, kriminell, missbrukare etc. En sak som alla ex har 

gemensamt är att de en gång i tiden identifierade sig med en roll som de inte längre har. Ebaugh 

skriver om roll-exitprocessen, det vill säga att gå från en roll till en annan där identiteten 

påverkas mycket. Självkänslan försvinner – och frågan uppstår: vem är jag nu? Roll-exit är en 

grundläggande process för att förstå människors sociala beteende, interaktion med varandra och 

roll-konflikter (Ebaugh, 1988:1-2). Ett dilemma som många gånger uppstår när individen har 

lämnat en roll är samhällets syn och dess svårighet att acceptera att individens tidigare roll är 

förbi och att en ny roll har intagits, med allt vad det innebär (Ebaugh, 1988:5). 
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3.1.1 Fas ett - Första tvivlet 

Det första definierade steget av roll-exitprocessen uppstår när personen i fråga börjar tvivla på 

sin rollförpliktelse. Det här steget börjar med att en situation som individen tidigare tagit för 

givet istället leder till att individen börjar tänka om och reflektera över situationen. 

Förväntningar och situationer som individen förut tyckt varit acceptabla får istället en ny 

innebörd. Det första tvivlet involverar en nytolkning av verkligheten, ett uppvaknande som 

innebär att saker och ting inte längre är som det verkat. Även om personen i fråga inte har varit 

helt tillfredsställd i dennes roll när tvivlen kom till ytan, så börjar nu han/hon att tolka om 

mening och förväntningar associerade med roll. Denna process sker ofta gradvis och det börjar 

med en övergripande missnöje över situationen och inte förrän senare kan individen bli 

medveten om vad exakt denne finner otillfredsställande med situationen (Ebaugh, 1988:41). 

En central del i att kunna ta sig vidare från den första fasen är reaktioner från omgivningen. Om 

individen får positiva och stöttande reaktioner så är det större chans att denne kan ta sig förbi 

den första fasen. Upprepande positiva reaktioner från människor runt omkring och förslag på 

andra rollalternativ hjälper individen att få en känsla av lättnad och att inte längre behöva vara 

fast i en roll som inte känns tillfredsställande (Ebaugh, 1988:84–85). 

3.1.2 Fas två - Söka alternativ 

Efter första tvivlet, det vill säga fas ett, så kommer det en period där personen i fråga söker efter 

och utvärderar alternativa roller. Efter att individen har erkänt att den är otillfredsställd i rollen 

så är nästa steg det att jämföra vilka för- och nackdelar det finns med att lämna eller stanna i 

den nuvarande rollen (Ebaugh, 1988:87). När man söker den alternativa rollen fokuserar man 

på tillgängliga och möjliga roller (Ebaugh, 1988:89). Även i denna fas så är positiva reaktioner 

och stöttning från omvärlden något som hjälper individenen i sitt sökande efter en ny roll medan 

negativa reaktioner motverkar möjligheten till ett rollbyte (ibid.).  

3.1.3 Fas tre - Vändpunkten 

Efter en period av att väga för- och nackdelar med att lämna en befintlig roll och övning inför 

en ny roll så kommer individen till slut till en punkt i rollexitprocessen där denne gör ett 

bestående beslut att lämna rollen. Det här beslutet uppstår oftast tillsammans med några 

vändpunkter i individens liv. En vändpunkt är en händelse som uppbådar medvetenhet inför att 

gamla handlingar är avslutade, har misslyckats och/eller inte längre är personligt 

tillfredsställande. Beslutet att lämna en roll är oftast följt av något officiellt uttalande. 

Exempelvis att individen lämnar in en avskedsansökan, ansökan om skilsmässan och liknande 

(ibid.). Ytterligare ett exempel kan då vara att individen formellt lämnar ett gäng. Ebaugh 

beskriver fem centrala typer av vändpunkter. Dessa vändpunkter tjänar tre grundfunktioner för 
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individerna i exitprocessen; meddelande av beslutet till andra, reduktion av kognitiv dissonans 

och mobilisering av de resurser som krävs för att avsluta. När beslutet att lämna är taget så är 

det som att den specifika händelsen är anledningen till att individen inte kan annat än att lämna 

den tidigare rollen. Att stanna i rollen med den vetskapen skulle göra att individen upplevs som 

dum och svag (Ebaugh, 1988:123–134). 

 

1 Specifika händelser 

Specifika händelser kan leda till att individen omvärderar sitt liv och levnadssätt, vilket då leder 

till ett rollbyte. Händelserna kan variera, det kan vara signifikanta händelser såsom otrohet, 

dödsfall av närstående och andra liknande händelser. Det kan även vara mindre signifikanta 

händelser i vardagen som gör att man omvärderar sina val i livet och tänker om. (Ebaugh, 

1988:125–128). 

2 Det sista strået 

Detta menas med att individen under en längre period har samlat på sig alldeles för många 

negativa känslor, till slut så räcker det med en enda händelse för att få ”bägaren att rinna över”. 

Vilket då resulterar i ett rollbyte. (Ebaugh, 1988:128–129). 

 

3 Tidsrelaterade faktorer 

Tiden spelar en oerhört central roll i Exitprocessen. Det kan vara att individen har gjort samma 

sak under en lång tid eller en viktig händelse i livet som inte kommer att uppfyllas om individen 

inte gör ett val och lämnar befintlig roll. (Ebaugh, 1988:129–130). 

 

4 Ursäkter 

När individen använder en auktoritär röst och/eller en händelse som ursäkt för att kunna lämna 

sin roll. På det här sättet frånsäger sig individen sin egen roll i exitprocessen och kan därmed 

förkunna att anledningen är något externt och inte ens eget val. (Ebaugh, 1988:130–132). 

 

5 Antingen/eller- alternativ 

Detta är vanligast bland missbrukare och skilda individer som känner att de måste byta roll för 

deras fysiska och mentala hälsas skull. De flesta alkoholister kommer till en punkt när de inser 

att de måste få hjälp utifrån, annars riskerar individen att dö av hälsoproblem eller 

dryckesrelaterade olyckor. En del individer går igenom en gradvis process i att lämna rollen, 

medan majoriteten av individerna upplever en mer dramatisk och identifierbar vändpunkt 

(Ebaugh, 1988:132–134). 
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3.1.4 Fas fyra - Acceptans och anpassning till ex-rollen 

Det sista steget är att kunna acceptera och anpassa sig till sin ex-roll. Processen att avsluta en 

roll involverar spänning mellan ens förflutna, nutid och framtid. Ens tidigare roll måste beaktas 

och införlivas i ens framtida identitet och byte av roll. Att vara ett ”ex” skiljer sig från att aldrig 

ha varit en medlem av en specifik grupp eller roll. Den som aldrig har varit ett ”ex” bär inte 

med sig “baksmälleidentiteten” av en föregående roll och behöver därmed inte möta 

utmaningen att införliva en tidigare roll i ens nuvarande självbild (Ebaugh, 1988:149–159).  

En individ i färd med att upprätta en ny roll kämpar för att bli känslomässigt distanserad från 

sin tidigare självuppfattning och de normativa förväntningarna på den tidigare rollen, samtidigt 

som samhället förväntar sig ett visst uppträdande grundande på individens tidigare identitet. En 

individ som håller på och upprättar en ny identitet och roll är involverad i ett antal sociala och 

psykologiska processer, som många gånger kan vara smärtsamma. Dilemmat som uppstår är 

missförhållandet och spänningarna som finns mellan individens självdefinition och de sociala 

förväntningarna (Ebaugh, 1988:149–150).   

3.2 Erving Goffman – stigmatisering  
Teorin om stigmatisering, som Erving Goffman är grundare för, handlar om hur grupper och 

individer som är avvikande kan stigmatiseras i samhället. (Goffman, 2011:9–10). Stigma kan 

delas in i tre olika kategorier; kroppsligt stigma, karaktärsstigma och gruppstigma. I vår studie 

kommer vi att använda oss av karaktärsstigma som innebär att individerna avviker från 

samhälleliga normer på grund av arbetslöshet, kriminalitet och/eller missbruk (Goffman, 

2011:12). Om en individ med karaktärsstigma ansluter sig till en grupp likasinnade så upplever 

individen inte längre sig som lika avvikande. Till exempel om en kriminell individ ansluter sig 

till ett kriminellt gäng som av samhället klassas som avvikande, men som har samma 

värderingar och tankar som individen själv blir individen istället klassas som ”normal” inom 

denna grupp. Om individen istället börjar avvika från den avvikande (t ex kriminella) gruppens 

normer så klassas denne som avvikare och därmed stigmatiserad även av den gruppen 

(Goffman, 2011:152). 

 

Goffman skriver om två olika identiteter; virtuell social identitet och faktisk social identitet. 

Den virtuella sociala identiteten är den karaktär som vi tillskriver en individ via våra intryck 

och den faktiska sociala identiteten är de egenskaper individen faktiskt visar sig vara associerad 

med. När man möter en främmande individ kan det redan då framgå att denne innehar en mindre 

önskvärd egenskap, vilken gör individen olik de övriga inom den kategorin som vi inplacerat 



 16 

denne i. På så vis förändras individen från en ”normal” människa till en utstött sådan. Därmed 

blir individen sedd som en avvikare, vilket leder till stigmatisering (Goffman, 2011:10).  

4. Orientering om kunskapsläget 
För att förstå vad som får en kriminell gängmedlem att lämna gänget så krävs det även att vi 

förstår de bakomliggande orsakerna till att individen gick med i gänget. För att skapa lite klarhet 

kring begreppet gängkriminalitet och organiserad brottslighet så kommer vi att redogöra för 

studier som visar på den organiserade brottsligheten i Sverige: vem denne är, både vad det gäller 

kön, egenskaper och beteenden, hur rekryteringen kan gå till och vilka vändpunkter som kan 

ligga bakom avhoppen. Vi kommer att använda oss av forskning samt statliga utredningar, de 

sistnämnda är förvisso inte forskning i sig men det är en så pass relevant källa för vår studie så 

vi har valt att komplettera med detta. Avslutningsvis har vi även tagit del av en avhandling 

skriven av Rydén-Lodi (2008) som handlar om vilka faktorer som är centrala i 

upphörandeprocessen hos kriminella samt vilka riskfaktorer som finns för att hamna i 

kriminalitet. Då forskningen kring upphörandeprocessen och skyddande faktorer vad det gäller 

gängkriminalitet är relativt tunn så har vi valt att ha med denna avhandling trots att den inte 

belyser gängkriminaliteten i sig. Detta då vi anser att den är relevant för vår studie då den 

belyser grov kriminalitet och den kriminella livsstilen. Samtliga av våra intervjupersoner 

hamnade i gängkriminaliteten efter några år av annan kriminalitet.  

4.1 Den organiserade brottsligheten i Sverige 
Den organiserade brottsligheten förknippas ofta med gäng. De synliga gängen utgör endast en 

del av den organiserade brottsligheten i Sverige. De synliga gängen, framförallt mc-gängen har 

blivit den organiserade brottslighetens ansikte utåt i Sverige. Anledningarna till detta är bland 

annat på grund av att de är synliga, så kallat självmarkerade. Gängen har en kraftigt verkande 

gruppidentitet som präglas av en gemensam avskildhet från omgivningen och olika symboler 

som ger uttryck åt medlemskapet och som sänder avskräckande signaler till världen utanför. 

För medlemmarna i de kriminella gängen så betyder oftast brödraskapet och gemenskapen mer 

än den kriminella affärsverksamheten. För gängen är identiteten oerhört viktig och begrepp som 

ära centralt. Det är också på grund av detta som det förekommer en hel del våld. De familjära 

banden mellan medlemmarna behöver inte vara starka, utan en gruppering kan försvagas 

avsevärt vid en intern konflikt eller om en ledande person fängslas. Lojalitet är central och den 

som bryter mot hederskodexen kan bestraffas (Korsell, Skinnari & Vesterhav 2009:18). Mc-

gängen är relativt nya inslag i Sverige där Malmö fick sin första fullvärdiga Hells Angels-

avdelning år 1993. Två år senare fick Helsingborg sin första fullvärdiga Bandidosavdelning. 
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Efter detta så skedde det en expansion mot flera andra städer i Sverige. Gängen har numera 

även börjat sprida ut sig på landsbygden och på små orter. Då många av dessa gäng lägger stor 

vikt vid att skapa sig ett dåligt rykte, som är knutet till västar, emblem och andra symboler så 

är det inte så konstigt att människor blir rädda på orter där gäng förekommer eller riskerar att 

etableras (Korsell, Skinnari & Vesterhav 2009:20).  

4.2 Vem är den organiserade brottslingen (kön) 
Majoriteten av de medlemmar som ingår i organiserad brottslighet är män (Korsell, Skinnari & 

Vesterhav 2009:93). Då kvinnor är inblandade så är det oftast till följd av att de har ett 

förhållande med någon av medlemmarna som är aktiv inom organiserad brottslighet. Det 

förekommer dock i viss mån att kvinnor är specifikt rekryterade för uppdraget, särskilt när det 

gäller de mest riskfyllda uppdragen (Korsell, Skinnari & Vesterhav 2009:93). 

4.3 Rekrytering  
Rekrytering till broderskapsgrupperingar sker vanligen genom att personer aktivt söker sig till 

dessa. Rekryteringar kan beskrivas som ett pyramidspel på så sätt att det alltid finns en bas av 

personer som vill in i gemenskapen. De personer som sökt sig till en broderskapsgruppering 

utnyttjas ofta till att utföra riskfyllda uppgifter, till exempel våldshandlingar. Genom att utnyttja 

dessa personers lojalitet skyddas de högre medlemmarna från att lagföras. Forskning visar att 

ju mer socialt utsatt en person är desto mer riskfyllda uppdrag är personen beredd att acceptera 

(Korsell, Skinnari & Vesterhav 2009:107–110).  

4.4 Egenskaper och beteenden  
Forskning visar att barn som redan tidigt haft av olika former av problem i uppförandet kan 

löpa en ökad risk för kriminell utveckling. Det kan exempelvis gälla barn som har ett aggressivt, 

fientligt och utagerande beteende mot både sig själv, andra barn och vuxna. En annan form av 

tidiga signaler är koncentrationssvårigheter, anpassningssvårigheter och svårigheter i den 

kognitiva och/eller den emotionella utvecklingen. Barn med kamratproblem, läs- och 

skrivsvårigheter och framförallt i kombination med skolanpassning kan löpa en större risk för 

att senare i livet hamna i kriminalitet. Under den här perioden av barnets liv så är det viktigt att 

föräldrarna uppfostrar barnet utifrån barnets bästa, detta för att minska risken att barnet senare 

i livet ska hamna i kriminalitet. Många gånger kan det dock vara som så att föräldrarna själva 

har psykosociala problem eller liknande som påverkar förmågan att se till vad som är bäst för 

barnet. Dessa nämnda egenskaper och beteenden behöver inte betyda en ingång till en kriminell 

karriär utan det är i första hand när dessa problem uppstår hos ett och samma barn som de kan 

finnas en riskbild (Brå:2001:15). 
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4.5 En komplex problembild 
De personer som döms till en Kriminalvårdspåföljd i Sverige har för det mesta svårare sociala 

problem än de som inte dömts till någon påföljd. Många gånger handlar det om att dessa 

personer har en svag skolunderbyggnad och en dämpad- eller ingen anknytning till 

arbetsmarknaden. Även bostadssituationen är många gånger inte ordnad och svårigheter i att 

försörja sig och stora skulder förekommer hos många av personerna i den här gruppen. En stor 

del utav de som döms till anstaltsvistelse har missbruksproblem och problem med hälsan, 

särskilt den psykiska hälsan (SOU 2010:15). I en av Kriminalvårdens rapporter (Sarnecki & 

Sivertsson, 2013:6) framgår det att tidigare straffade individer har det svårare att få bostad och 

legalt arbete än de som aldrig dömts till en kriminalvårdspåföljd, vilket leder till en ökad risk 

för stigmatisering. Nilsson (2002:13) bekräftar detta då normen i dagens samhälle är att ha en 

förankring till arbetsmarknaden, vilket resulterar i att de som står utanför riskerar att bli 

klassade som avvikare och där med stigmatiserade. Mattson (2010:137) skriver att det räcker 

med att tillhöra en subkultur, såsom ett kriminellt gäng, för att klassas som en avvikare.  

 

Processen att upphöra med brott handlar mycket om personen i frågas motivation 

(SOU:2010:15). Majoriteten av de som har en kriminell livsstil har ofta en väldigt komplicerad 

problembild, där det kan förekomma missbruk, arbetslöshet, bostadsproblem och även psykiska 

problem. Ytterligare en svårighet är att de flesta personer som har varit med i kriminella 

grupperingar har ett oerhört starkt band till de andra medlemmarna som också är kriminella. 

Att lämna den här gemenskapen och kriminaliteten bakom sig kräver att personen i fråga vågar 

bryta sig loss och stå på egna ben. Oftast så måste det som personen tar bort eller förändrar 

ersättas med något annat. Att gå från att vara kriminell till att bli laglydig försvåras ytterligare 

om personens sociala situation är instabil (SOU:2010:15). 

4.6 Vändpunkter 
Vi har tagit del utav forskarna John Laub och Robert Sampson (2003:134–135) resultat från 

deras analys av ett undersökningsmaterial där 500 män studerats från födelsen och upp till 70-

årsåldern. Slutsatserna som de kom fram till var att det krävs en kombination av individuell 

motivation, händelser i personens sociala miljöer och strukturella omständigheter för att en 

kriminell person ska kunna upphöra med brott. Att vilja bryta med sin kriminella livsstil är även 

det en viktig faktor. Det krävs även att personen vill upphöra med sin kriminalitet. Denna 

motivation kan påverkas av en rad olika saker såsom; en kris eller en chock, exempelvis att 

personen gripits för brott och riskerar ett längre fängelsestraff eller att han har utsatt sig för 

påtagliga risker, t.ex. genom att överdosera narkotika (ibid.). En annan central faktor som kan 
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påverka personens motivation för bryta med sin kriminella livsstil är hur omvärlden förhåller 

sig till personens ansträngningar. Det är framförallt viktigt att de människor som personen litar 

på och är beroende av har en positiv inställning till personens försök att bli en laglydig person. 

Även ett stabilt arbete samt en trygg och pålitlig parrelation är förhållanden som har betydelse 

för personens försök till ett icke – kriminellt liv (Laub & Sampson, 2003:134–135).  

Andra faktorer som har visat sig vara viktiga för att kriminella personer ska upphöra med 

brott är att de bryter upp från sitt tidigare umgänge och flyttar till en annan ort eller att de 

ingår i traditionella sociala nätverk och att de har gemensamma fritidsaktiviteter med andra 

som inte är kriminellt belastade. Slutligen tar Laub & Sampson upp att den kanske viktigaste 

allomfattande motiveringen till att personer upphör med sin kriminella livsstil är det enkla 

faktum att de åldras (Laub & Sampson, 2003:134–135).  

4.7 Att lyckas mot alla odds 
Vi har tagit del av en doktorsavhandling gjord av Birgitta Rydén-Lodi som heter Att lyckas mot 

alla odds. Skyddande faktorer i upphörandeprocessen vid brottslig verksamhet (2008) 

Vi kommer att fokusera på två av Rydén-Lodis delstudier. Den första delstudiens syfte var att 

undersöka eventuella skyddande effekters inflytande på upphörandeprocessen vid brottslig 

verksamhet. Delstudien gjordes på 100 män, intagna på en anstalt i Stockholmsregionen 

(Rydén-Lodi, 2008:37)  

 

Resultaten som Rydén-Lodi (2008) kom fram till visade bland annat att en tidig debut i 

kriminalitet och missbruk var en riskfaktor för att hamna i en kriminell karriär, liksom att ha en 

missbrukande partner. De som avslutat en kriminell karriär hade bytt vänner till icke 

missbrukare och icke kriminella. De hade även en stabilare bakgrund genom att de trivts i 

hemmet under uppväxten, haft en bra relation till moderna och haft föräldrar som engagerat sig 

i deras skolgång. De hade även vänner som kunde stötta vid svårigheter. De som stannat 

kvar i kriminalitet hade en sämre uppväxt och, som nämnts, en tidigare debut i missbruk och 

kriminalitet och hade i större utsträckning en egen bostad. De hade också i högre grad behållit 

sin kriminella identitet och kände sig hemma bland kriminella och missbrukare. De brottsfria 

tycks ha genomgått en mognadsprocess och förändrat sina värderingar och detta har väl också 

fått dem att söka sig till ett annat slags umgänge. Studien tyder på att sociala relationer har en 

stor inverkan på upphörandeprocessen vad gäller att avsluta en kriminell karriär (Rydén-Lodi, 

2008:57–58). 
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De samlade resultaten visade att några av de faktorer som är av betydelse för att en person 

skall kunna ta sig ur en kriminell karriär var följande; det bör inte föreligga något pågående 

missbruk, det måste finnas någon form av stöttande socialt nätverk kring personen, Man måste 

ha en bostad, det får anses nödvändigt att en uppluckrad kriminell identitet hos individen 

föreligger, liksom även förändrade värderingar. Individer, som lyckas hantera problem med 

missbruk och/eller en svår uppväxt genom att knyta an till någon/några i sin omgivning, 

utveckla relationer till icke-belastade personer och vara omgivna av ett socialt stöd i det 

vardagliga samhällslivet, tycks kunna avsluta den kriminella karriären och leva ett laglydigt liv 

(Rydén-Lodi, 2008:57–58). Personen bör även ha någon form av framtidstro och känna hopp 

om en förändring (Rydén-Lodi, 2008:64). 

 

Delstudie nummer tvås syfte var att följa upp en grupp högkriminella ungdomar i vuxenålder 

och att beskriva deras samhällskontakter (Rydén-Lodi, 2008:65). I den här studien visade sig 

följande faktorer ha en skyddande inverkan vad beträffar att leva ett ordnat liv i framtiden; att 

ha inkomst, tidig kontakt med socialtjänsten, tidigt ingripande, någon form av eftervård som 

inkluderat skola även någon form av undervisning efter avslutad placering, t.ex. folkhögskola. 

Som viktiga vändpunkter berättade deltagarna att livet förändrades när de fått flickvän eller 

barn. En annan vändpunkt kunde vara att man misshandlat en annan människa grovt och att 

detta väckte känslor som påverkade att man efteråt gjorde vissa omprioriteringar. 

Fängelsevistelser och obehagliga knarkupplevelser kunde också vara vändpunkter. Även någon 

form av undervisning efter avslutad placering kunde vara en vändpunkt. (Rydén-Lodi, 

2008:65–66) 

 

En av de största riskfaktorerna för fortsatt kriminellt beteende kan vara tidig kriminalitet. Detta 

ger även en dålig prognos för framtida försörjning. Så är det även med kamratproblem och 

inlärningsproblem i skolan; läs- och skrivsvårigheter. Föräldrarnas engagemang spelar en 

central roll när det gäller att förebygga ungdomskriminalitet. Dåliga förutsättningar för att 

lyckas hade de med föräldrar som hade psykiska problem, som hade föräldrar som 

misshandlade dem och de vars föräldrar var ekonomiskt beroende av bidrag. Dåliga odds gav 

även relationsproblem till föräldrarna och ingen fadersfigur eller negativ sådan. 

Intervjupersonernas egen hälsa spelade också in. Positiva skyddande faktorer visade sig vara 

att ha inkomst och ha tidig kontakt med socialtjänsten för ett tidigt ingripande. Någon form av 

undervisning efter avslutad placering: bl.a. folkhögskola och grundskola (Rydén-Lodi, 

2008:66) 
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6. Resultatredovisning och analys 
Här följer en redovisning av vårt empiriska material. Vi börjar med en kort presentation av våra 

intervjupersoner för att sedan framföra det som framkommit under våra intervjuer med våra sex 

intervjupersoner. Vi kommer att analysera deltagarnas berättelser med hjälp av Ebaughs 

exitteori, Goffmans teori om karaktärsstigma samt tidigare forskning. För att lättare förstå vad 

det var som gjorde att deltagarna tog sig ur gängkriminaliteten så anser vi att vi måste förstå 

vad det var som gjorde att de valde att gå med. Vi har valt att använda temat Vägen in för att 

belysa detta. Sedan har vi valt ut de fyra faserna i Ebaughs exitteori för att dela in resterande av 

analysen i olika teman, och på så vis lättare få en överblick över var och en av deltagarnas 

exitprocess. Fas ett blir Första tvivlet. Här kommer vi att gå igenom vad som fick deltagarna 

att börja tvivla på sin rollförpliktelse som gängmedlem. Fas två blir Söka alternativ. Det centrala 

här blir att bena ut vad det var som gjorde att deltagarna gick vidare från fas ett och vad som 

gjorde att de började söka sig efter alternativa roller. Vilka för- och nackdelar fanns det med att 

lämna/stanna i den nuvarande rollen? I fas tre Vändpunkten så fokuserar vi på att förstå vad det 

var som fick ”bägaren att rinna över” och som gjorde att de tog ett bestående beslut i att lämna 

rollen som kriminell gängmedlem. Den sista fasen Acceptans och anpassning till ex-rollen 

kommer att belysa hur deltagarna ser på sin dåvarande roll men även den nuvarande.  

 

Vi kommer att lyfta fram det som vi anser är signifikativt i våra intervjuer. Vi har valt att kalla 

våra intervjupersoner vid siffror istället för namn. Detta på grund av att vi intervjuat en oerhört 

känslig grupp, där avidentifiering är avgörande för att kunna skriva den här analysen. Då vi inte 

vet vad samtliga intervjupersoner heter så kan vi inte riskera konsekvenserna av vad ett påhittat 

namn kan innebära för intervjupersoner. Vi tänker då framförallt på risken (även om den är 

minimal) för att det påhittade namnet skulle sammanfall med det korrekta namnet på 

intervjupersonerna.  

6.1 Presentation av deltagarna 
Intervjuperson 1 

Man i 30-års ålder som varit aktiv i ett kriminellt mc-gäng. Han beskriver sin uppväxt och 

skolgång som problematisk, med omfattande svårigheter i skolan då han inte fick hjälp med sin 

dyslexi och ADHD. Dock fullföljde han både grundskola och gymnasium. Det fanns grova 

missförhållanden i hemmet, såsom missbruk och våld. Vid 13-års ålder blev han involverad i 

kriminalitet och missbruk och rekryterades till ett kriminellt mc-gäng vid 17-års ålder.  
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Intervjuperson 2 

Man i 20-års ålder som varit aktiv i ett kriminellt mc-gäng. Han beskriver sin uppväxt som 

förhållandevis bra, utan några missförhållanden i hemmet. Han berättar dock att det var 

kärlekslöst hemma och att det viktigaste var hur omvärlden uppfattade familjen. Vidare 

berättade intervjuperson 2 om en problematisk skolgång där han inte fick någon hjälp med sin 

ADHD och dyslexi förrän i nionde klass. Han läste inte vidare på gymnasiet utan satsade på sin 

sport istället. På grund av en skada var han tvungen att sluta och sökte sig då till en annan 

gemenskap, huliganism. Senare kom även droger med i bilden och som 19-åring valde han att 

gå med i ett kriminellt mc-gäng.  

 

Intervjuperson 3 

Man i 30-års ålder som varit aktiv i ett kriminellt mc-gäng. Han beskriver sin uppväxt som 

trasig med både missbruk och våld i hemmet. Fullföljde både grundskola och gymnasium, 

berättar däremot att det var oerhört tufft då han hade ADHD och inte fick någon förståelse för 

detta. Han började med kriminalitet och missbruk som 13 åring och blev rekryterad till ett 

kriminellt mc-gäng när han var 21 år och satt på anstalt.  

 

Intervjuperson 4 

Man i 40-års ålder som varit aktiv i ett kriminellt förortsgäng. Han beskriver sin uppväxt som 

normal och förhållandevis bra. Det fanns dock missförhållanden i familjen såsom missbruk och 

ekonomiska problem. Intervjuperson 4 fullföljde inte skolgången utan hoppade av i sjunde klass 

då han hamnade på ungdomsfängelse. Vid 16-års ålder var han med och startade det kriminella 

förortsgänget som han sedan var aktiv i under hela sin gängkriminalitet.  

 

Intervjuperson 5 

Man i 30-års ålder som varit aktiv i ett kriminellt förortsgäng. Han beskriver sin uppväxt som 

oerhört dysfunktionell där det absolut viktigaste var ytan. Det skulle vara fina bilar och kläder 

men bakom stängda dörrar så var det en helt annan verklighet, med våld och missbruk. Han 

höll på med sport tills han ådrog sig en skada som tvingade honom att sluta, han sökte sig då 

till en annan gemenskap, såsom huliganism, vilket sedan ledde till droger, kriminalitet i övrigt 

och slutligen så anslöt han sig till ett kriminellt förortsgäng. Vid det här laget var han 17 år.  

 

Intervjuperson 6 
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Man i 30-års ålder som varit aktiv i ett kriminellt mc-gäng. Han beskriver sin uppväxt som 

dysfunktionell med våld och missbruk i hemmet. Han fullföljde grundskolan men han valde att 

inte studera vidare på gymnasium. Vidare berättar intervjuperson 6 att han inte fick någon hjälp 

med sin ADHD och började då med droger vid 13 års ålder, enligt egen utsago fick det honom 

att känna sig normal och välfungerande. Han beskriver att det snabbt blev till ett missbruk och 

valde kriminalitet för att försörja missbruket. Han blev känd inom den kriminella världen och 

blev rekryterad i 20 års ålder.  

 

6.2 Vägen in i kriminaliteten 
Fem av sex intervjupersoner beskriver sin uppväxt som dysfunktionell, där det fanns missbruk 

och/eller våld i hemmet. Föräldrarnas engagemang spelar en central roll vad det gäller att 

förebygga ungdomskriminalitet. Barn med föräldrar med psykiska problem, missbruk och/eller 

som använder sig av våld ökar risken för att barnet ska hamna i kriminalitet senare i livet 

(Rydén-Lodi, 2008:66).  Här ser man ett tydligt samband mellan brister i föräldraskap och 

ungdomskriminalitet. Intervjuperson 2 uppgav att han hade bra familjeförhållanden men 

samtidigt så berättade han även att det var ett kärlekslöst hem. Så länge intervjuperson 2 

presterade i sporten så var han värd något för familjen, berättar han. Då han drog på sig en skada 

och inte längre kunde fortsätta, så upplevde han att han inte var värd någonting längre och blev 

kyligt bemött av sina föräldrar. Enligt hans berättelse så var de oerhört besvikna på att han nu 

enbart var någon som hade misslyckats med skolan. Vi ser ett tydligt mönster i deltagarnas 

berättelser om deras skolgång. Det finns en bristande skolgång hos dem alla och fem av sex 

intervjupersoner uppgav att de hade någon form av diagnos som de inte fick någon hjälp med. 

Intervjuperson 2 berättade: 

 

Jag har dyslexi och ADHD och jag fick inte min diagnos förrän först i nian, tror 

jag, så jag var misstrodd hela min skolgång att jag var dum eller korkad eller inte 

brydde mig, men egentligen fattade jag ingenting. När jag inte kunde då fick jag 

spel och då tyckte lärarna att jag var dum i huvudet och de skickade ut mig. 

Skolgången bytte jag mot idrotten. Så jag struntade i skolan. 

 

Då dyslexi och ADHD inte tillhör ”normen” i samhället riskerar dessa individer att 

stigmatiseras. Goffman (2011:10) skriver att en individ som är olik de övriga personerna i 

gruppen som denne tillhör riskerar att reduceras från en fullständig och vanlig individ till 

avvikande och en utstött individ. I citatet ovanför ser man tydligt hur lärarna såg intervjuperson 

2 som negativt avvikande, då han inte tillhörde normen i klassen. Viktigt kan vara att poängtera 
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att vara avvikande behöver inte enbart vara negativt (ibid.) men eftersom intervjuperson 2 

egenskaper uppfattades som just negativa utav lärarna så blev han sedd som en negativ avvikare 

och därmed stigmatiserad.   

 

I en rapport från Brå (2001:15) kan man läsa att barn även lider större risk för att utveckla en 

kriminell livsstil om de redan i tidig ålder visar tecken på anpassningssvårigheter och 

svårigheter i den känslomässiga och kognitiva utvecklingen. En annan oerhört central faktor i 

uppväxten är föräldrarnas förmåga att älska och uppfostra sitt barn på ett sätt som ser till barnets 

bästa. Känslolösa relationer till sina barn och uppfostringsmetoder som strider mot barnets bästa 

kan även dem leda till ökad risk för att barnet ska utveckla en kriminell livsstil (ibid.). 

 

Fyra av sex intervjupersoner uppgav att de hade inlärningssvårigheter och att de inte fick den 

hjälpen de behövde i skolan. De kände sig kränkta och uppgav att de många gånger blev 

”idiotförklarade” istället av lärare och kamrater. Återigen ser vi hur Goffmans (2011:10) teori 

om stigma utspelar sig i skolvärlden i form av negativ avvikning och stigmatisering på grund 

av inlärningssvårigheter. Intervjuperson 4 uppgav inte att han hade någon form av 

inlärningssvårigheter, men berättade att han hoppade av skolan redan i sjundeklass på grund av 

svårigheter att klara den. Intervjuperson 1 berättade att han haft problem hela skolgången och 

att han aldrig hade klarat gymnasiet om han inte hade fått den hjälpen som han fick: 

 

Jag har haft problem hela min skolgång. Jag har haft koncentrationssvårigheter 

och inlärningssvårigheter. Jag har haft problem med att titta folk i ögonen. Jag 

fick mycket skit i skolan, mycket skit av lärarna. […] Men sen så kom jag in på 

en skola, gymnasium för barn med ADHD och DAMP. Det var tack vare min 

faster. Utan min faster hade jag aldrig kommit in. 

 

Under intervjuerna framkom det att flera av intervjupersonerna hade bristande kamratskap och 

att de därför sökte sig till andra gemenskaper, som i slutändan blev till kriminella gäng. Om en 

avvikande individ, från samhällets perspektiv, ansluter sig till en avvikande grupp känner denne 

individ inte sig längre som en avvikare (Goffman 2011:152). Intervjuperson 3 uppgav: 

 

Så på den vägen är det. Så man har sökt sig till något. […] Jag har sökt mig till 

vissa grupper hela tiden. Så det har varit hela tiden att man sökt sig dit och dit. 

Sen tillslut har man blivit välkommen och de har tagit hand om en på ett sätt man 

inte blivit innan. 

 

 



 25 

Vidare i rapporten från Brå (2001:15) så visar det sig att risken för kriminell utveckling tenderar 

att öka om individen har problem såsom bristande umgänge, läs- och skrivsvårigheter samt en 

allmän problematik till kring att underordna sig auktoriteter. 

6.3 Fas ett – Det första tvivlet 
Under våra intervjuer med samtliga intervjupersoner så framkommer det tydligt att de alla satte 

åldern som en av de utlösande faktorerna till att de började tvivla på sin befintliga roll som 

kriminell gängmedlem. Laub och Sampson (2003:26) skriver att mognaden är en av de 

viktigaste faktorerna för att kunna upphöra med brott. De fysiska och mentala förändringarna 

som sker i denna process är centrala och uppstår oftast i slutet av 20-års ålder eller i början av 

30-års ålder. Definitionen på ”att ha kommit till åren” varierade mellan de olika deltagarna. En 

av deltagarna som gick med i ett kriminellt mc-gäng redan som tonåring ansåg att han själv 

”kommit till åren” fastän han enbart nått en ålder av 25 år. Han resonerade som så att när man 

nått det högsta som man kan nå i ett kriminellt sammanhang så är det något extremt slitsamt för 

kroppen och psyket och endast ett par år känns då som en evighet.  

 

Intervjuperson 4 ansåg istället att han kommit till åren när han närmade sig 40. Med andra ord 

är definitionen av att ha kommit till åren olika beroende på hur deras situation och hur deras 

kriminella bana varit. Intervjupersonerna från kriminella mc-gäng berättar att det är oerhört 

slitsamt och tröttsamt att hela tiden behöva kolla sig över axeln medan deltagarna som varit 

aktiva i kriminella förortsgäng enligt egen utsago aldrig känt sig oroliga över deras situation. 

Under samtal med intervjuperson 1 framkom det att tvivlandet hade pågått under en längre 

period och att det pendlade från dag till dag. Det var framförallt osäkerheten över att ständigt 

vara ovetande om vad som skulle hända med honom och hans familj. Vem skulle ta hand om 

hans mamma och syster om han inte levde imorgon? Han berättade att han började komma till 

åren och var allmänt trött på livet han levde. Tankarna om vad han hade åstadkommit i livet 

förföljde honom: 

 

Jag var så trött på att ständigt bli utnyttjad och utnyttja. Men samtidigt var dem 

min familj. De enda jag hade. Vem skulle jag vara utan dem, utan mina bröder? 

 

Här ser man tydligt att intervjuperson 1 börjat tvivla på sin rollförpliktelse. Han berättade i 

början av intervjun att det aldrig fanns några påtryckningar från gänget och att han var tillfreds 

med sin roll och uppgift. Men efter det första tvivlet så började intervjuperson 1 bli allt mer 

missnöjd över sin situation. Ebaugh (1998:41) skriver att det första tvivlet involverar en 
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nytolkning av verkligheten, ett uppvaknande att saker och ting inte längre är som de verkar. 

Denna process sker ofta gradvis och det börjar med ett övergripande missnöje över situationen, 

precis som intervjuperson 1 berättar. Som vi skrivit ovan så tog den här första fasen – första 

tvivlet – lång tid för honom. Ebaugh (ibid.) skriver att för en del individer så tar exitprocessen 

längre tid medan andra lyckas sluta förhållandevis snabbt. Men det finns också de individer 

som inte kommer vidare från första fasen, utan stannar kvar i sin roll. 

 

Intervjuperson 2 berättade att även han började tröttna på livsstilen och att ständigt behöva kolla 

sig över axeln och alltid vara orolig för sitt liv: 

 

Folk hade försökt döda mig så många gånger så att det började bli tröttsamt. Jag 

började bli trött på det. Det är inget liv att leva. […] Min kompis dog i min famn 

när han var skjuten. Jag fick ju typ stoppa hans blödning med händerna, det gick 

ju inte. Jag kände ju, jag fick ju in händerna i hans hals. Jag har sett en vän skjuta 

sig själv i huvudet för han tog livet av sig. Och vänner försvinna och folk. Och 

folk i min sits, det är ganska svårt. […] Det är klart man börjar tvivla. 

 

Även intervjuperson 3 uppgav att han var trött på livsstilen, till skillnad från de andra, så var 

han trött på att åka in och ut ur fängelset hela tiden: 

 

Jag var så trött, så oerhört trött på att åka in och ut ur fängelset. […] Att bara sitta 

där och titta på medan livet fortsätter utanför anstaltens väggar. Och inte fan blev 

man något yngre. 

 

Flera av intervjupersonerna beskrev broderskapskänslan och gemenskapen som falsk. Det som 

från början fick dem att gå med i gänget visade sig senare vara en av anledningarna till att deras 

tvivel startade. Intervjuperson 1 och 2 delar med sig av sin syn på gemenskapen i gänget: 

 

[…] Det där med gemenskapen och familj och sådant. Det är bara skitsnack. Du 

är värd något så länge du kan bidra med något. Den dagen då du inte kan bidra 

och liksom gynna gänget den dagen är du väck. Då betyder du inte ett skit. […] 

 

Alltså den var ju bra när man var med och levererade. Då kunde dom döda för 

mig. Alltså om jag hade problem så kunde de åka och skjuta en kille i magen, utan 

att bry sig att de kan få livstid och så. Men när jag inte ville mer, ja då lät dom 

mig ju vara ett öppet byte. De sa, gör vad ni vill med honom. Och sen vart jag ju 

skuldsatt på flera hundratusen. 
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Vi tolkar intervjupersonernas berättelser som att när de gick med i de kriminella gängen och 

följde gruppens regler och normer utan att ifrågasätta var de accepterade och väl 

omhändertagna. När de däremot började tvivla på sin rollförpliktelse och ifrågasätta gruppens 

värderingar så resulterade det i att medlemmarna i gängen började se dem som avvikare istället 

för en ”broder”.  

6.4 Fas två – Att söka alternativ 
Under den här fasen så sökte deltagarna efter alternativa roller. De vägde för- och nackdelar 

med att lämna deras befintliga roll, det vill säga deras roll som kriminell gängmedlem. Precis 

som Ebaugh (1988:87) skriver så händer detta efter att individen erkänt att den är otillfredsställd 

med sin nuvarande roll och söker därefter alternativa roller.  

 

Intervjuperson 3 började söka efter andra roll alternativ när han satt på anstalt. Han hade kommit 

över en broschyr som handlade om vilken hjälp det fanns att söka sig till för att lämna ett 

kriminellt gäng. Han berättade att den här processen tog lång tid då han var orolig över vad ett 

liv utanför gemenskapen skulle innebära. Det han oroade sig mest för var om han skulle få 

tillåtelse att lämna gänget eller om hans ”bröder” skulle straffa honom. Intervjuperson 6 började 

söka efter alternativa roller redan första gången han blev inlagd på behandlingshem. Tankarna 

om ett drogfritt liv började ta form och utan drogerna skulle han inte längre behöva vara 

kriminell. Det fanns en stor oro över att lämna gemenskapen. Han berättade att gänget var hans 

familj, skulle de acceptera att han slutade med kriminalitet men ändå låta han vara en del av 

gemenskapen? Han funderade även mycket på om det skulle vara möjligt för honom att leva ett 

ickekriminellt liv med en laglig inkomst: 

 

[…] Går det ens att få ett jobb när man liksom har en sån kriminell bakgrund som 

jag har. Vem ska man prata med? Arbetsförmedlingen gör ju inte ett skit. Jag 

menar dem gillar ju inte såna som jag. Såna som varit en belastning för samhället. 

 

Dessa tankar var ingenting som han var ensam om. Utan samtliga intervjupersonerna var oroliga 

över att de inte kommer att få bort sina stämplar som kriminella och bli accepterade av 

samhället. Som vi nämnt tidigare i analysen så skriver Ebaugh (1988:5) att samhället många 

gånger har svårt att acceptera en avvikande individs rollbyte. Under den här perioden så frågade 

intervjupersonerna sig många gånger om det verkligen skulle vara värt att lämna rollen som 

kriminell gängmedlem för ett laglydigt liv, då de enligt egen utsago alltid kommer vara 
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diskriminerade speciellt ute på arbetsmarknaden. Intervjuperson 4 berättar hur han tänkte 

angående detta: 

[…] Vem fan vill ha en tjuv. Alla vill ha register. Det spelar ingen roll. Alla vill 

ha det. Jag skulle aldrig få jobb. Nu för tiden är det bara rekommendationer.  Eller 

om du pluggar och har en examen i fickan. Men det var uteslutet för min del.  
 

Goffman (2011:10) skriver om virtuell social identitet som grundas i andra individers 

uppfattning av en själv. Intervjupersonerna känner att deras tidigare sociala identitet är 

påverkad av deras förflutna som tidigare straffad och att detta kommer att minska chanserna till 

ett laglydigt liv, vilket resulterar i ett negativt stigma. Den här informationen bekräftas av 

Sarnecki och Sivertsson (2013:6) som menar att en tidigare straffad individ möter större 

svårigheter i att komma ut på arbetsmarknaden än ostraffade individer.  

 

Normen i dagens samhälle är att ha en förankring i arbetsmarknaden. De individer som inte har 

den här förankringen riskerar att stigmatiseras och hamna i utanförskap (Goffman, 2011:12; 

Nilsson, 2002:13). Samhället delas många gånger upp i både en majoritetskultur och flera 

minoritetskulturer samt subkulturer, vilket bidrar till att de som tillhör en minoritetskultur eller 

en subkultur (vilket våra intervjupersoner tillhört) avviker från normen då det ”normala” är att 

tillhöra majoritetskulturen (Mattson, 2010:137). Våra intervjupersoner som har tillhört en 

subkultur (kriminella gäng) och som står utanför arbetsmarknaden blir stigmatiserade på grund 

av dessa två angelägenheter. Ebaugh (1988:5) tar upp just det som intervjupersonerna beskriver. 

Att samhället många gånger har svårigheter att acceptera att en individ av en tidigare 

stigmatiserad roll byter till en icke-stigmatiserad roll. Samhället vill gärna fortsätta att 

kategorisera individen som normavvikande. Intervjuperson 2 och 4 berättade att de började söka 

efter alternativa roller då deras partners blev gravida. Under den här perioden så funderade de 

mycket på vilka alternativa roller som de skulle kunna göra ett rollbyte till. Intervjuperson 2 

vägde ständigt för- och nackdelar med att lämna det kriminella mc-gänget som han tillhörde. 

Han var oerhört rädd över att ta steget att lämna och få gängmedlemmarna emot sig. Det skulle 

innebära att han för första gången på flera år stod utan skydd och backup från sina bröder.  

 

Ebaugh (1988:89) skriver att positiva reaktioner och stöttning från omvärlden kan vara till stor 

hjälp när en individ funderar på att byta och söka efter en ny roll. Intervjuperson 1 beskriver 

även detta. Han berättade för sin mamma om sina tankar om att lämna gänget och hon svarade 

då direkt att hon finns där för honom och att då skulle hon äntligen kunna sova på nätterna. Vi 
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fick intrycket att Intervjuperson 1 mamma var oerhört viktig för honom och att hon var en av 

anledningarna till att han började söka efter en ny roll. Ebaugh (1988:89) skriver att stöd från 

närstående hjälper individen i sitt sökande efter en ny och bättre roll.  

 

6.5 Fas tre – Vändpunkter 

Samtliga intervjupersoner kom tillslut till en punkt i livet där de valde att göra ett bestående 

val i att lämna gängkriminaliteten bakom sig. Ebaugh, (1988:123–134) tar upp fem olika slags 

vändpunkter; specifika händelser, det sista strået, tidsrelaterade faktorer, ursäkter och 

antingen/eller-alternativ.  Flera av intervjupersonerna berör fler än en av dessa punkter i 

exitprocessen. 

Intervjuperson 1 uppger att det var en affär som gick väldigt snett och misslyckades som var 

den avgörande faktorn till att han valde att lämna gängkriminaliteten bakom sig. Ebaugh 

(1988:125–128) skriver att det många gånger är en specifik händelse som får individen att 

tänka om och göra ett rollbyte. En annan specifik händelse som kan agera vändpunkt i en 

individs liv är dödsfall av närstående (ibid.). Intervjuperson 6 berättar att det var när en nära 

vän blev skjuten på grund av sammandrabbningar inom gänget som var orsaken till att han 

började omvärdera sitt liv och att det inte var ett hållbart sätt att leva på: 

 

Den dagen jag fick reda på att en av mina bröder blivit mördad av våra egna kände 

jag att det får fan vara nog. […] jag fattade att nästa gång kanske det var min tur. 

[…] att dö ensam i en gränd är fan inget värdigt sätt att dö på.  

 

Den andra vändpunkten, det sista strået, beskrivs bäst som den händelsen som till sist får 

”bägaren att rinna över” (Ebaugh, 1988:128–129). Laub och Sampson (2003:134–135) talar om 

vikten av stöd från personer som individen har förtroende för är en betydande faktor i processen 

att lämna kriminaliteten. Vidare skriver de att den individuella motivationen kan påverkas när 

en individ blir dömd till ett längre fängelsestraff. Intervjuperson 3 berättar att det sista strået 

var när han återigen blev dömd till anstaltsvistelse. Att ännu en gång förlora flera år i frihet var 

den avgörande faktorn för att ta till sig den professionella hjälpen som han blev erbjuden under 

sin vistelse. Enligt honom så hade han aldrig klarat sig ur utan den:  

 

Hade jag inte fått den professionella hjälpen som jag fick så hade jag än idag varit 

fast i gängkriminaliteten. 
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Med andra ord så var det en kombination mellan det sista strået - anstaltsvistelsen och specifika 

händelser - den professionella hjälpen - som var avgörande i hans beslut att välja att lämna sin 

befintliga roll som kriminell gängmedlem. Intervjuperson 4 nämner även han anstaltsvistelsen 

som en av faktorerna till att upphöra med gängkriminaliteten: 

 

[…] Jag fick min första dotter för flera år sedan, då försökte jag lägga av. Men det 

går inte bara pang. Utan när fick jag mitt fängelsestraff på fyra år så bestämde jag 

mig för att jag måste sluta. För min dotters skull.  

 

Vidare förklarar intervjuperson 4 att när han lämnade sin första dotter under sin tre-åriga 

anstaltsvistelse så påverkade det dem båda väldigt negativt. Enligt honom själv så övervann 

hans kärlek till barnen frestelsen över att stanna kvar i den kriminella grupperingen. 

Intervjuperson 4 skiljer sig en del från de andra deltagarna då han trivdes med att vara kriminell 

och göra kupper och brott. Hade det inte varit för hans döttrar så hade han inte slutat med 

kriminaliteten. Han uppgav att han enbart slutade för deras skull: 

 

 […] För att lägga av så måste det komma något nytt i ditt liv och det är bebisar. 

 

Den sista vändpunkten som Ebaugh (1988:130–132) beskriver är antingen/eller alternativet. 

Här har individen inte längre något aktivt val utan måste göra ett rollbyte för att inte riskera sin 

fysiska- och/eller psykiska hälsas skull. Intervjuperson 5 hamnade i fasen antingen/eller. Efter 

år av missbruk och två överdoser som nästan kostade honom livet, sa läkarna att om han 

fortsätter med sitt destruktiva leverne så kommer hans kropp snart inte orka längre. I 

intervjuperson 2 fall var det när han var nära på att förblöda efter att ha blivit överfallen och 

huggen med en kniv som fick honom att bestämma sig för att hans livsstil inte fungerade längre. 

Han var tvungen att göra ett rollbyte och berättade: 

 

[…] Så sista gången så vart jag huggen.  Och förblödde nästan.  I min ensamhet. 

Och jag visste inte hur jag skulle kunna gå vidare. Jag kunde ju inte kliva på 

människor som försökt hugga mig så många gånger. Ensam. Det finns inga val att 

göra. Det är som att du blir sparkad på sju jobb. Det är såklart att du börjar ge upp. 

Likadant i den kriminella världen. Det är så att du har slut på val. Slut på vägar. 

Du har bränt alla chanser i alla Sveriges städer. Du har inga kriminella vänner 

kvar där. Hur ska du vara kriminell då? Så det är egentligen att det inte finns några 

mer val att vara kriminell. Och för mig var det att jag har ingen som kan skjuta 

dessa killar längre. Nä, nu måste jag backa mig ur annars kommer jag dö.  
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Dessa vändpunkter som beskrivs ovan är i sig händelser som kan påverka den individuella 

motivationen att upphöra med brottslighet (Laub & Sampson 134-135). Som vi tidigare nämnt 

beskriver Lalander (2009:275) att professionell hjälp kan krävas för att lyckas med att lämna 

ett kriminellt gäng. Rollbytet från ett kriminellt gäng kan resultera i en känsla av ensamhet då 

personen ifråga nu står utanför den gemenskap som gängkriminaliteten innebar. Här kan då den 

professionella hjälpen ha en stor betydelse. Vad vi kan utläsa ifrån våra intervjupersoners 

utsagor är att majoriteten av dem inte har fått någon betydande professionell hjälp. Däremot 

berättar de att när de gör en tillbakablick så är de överens om att professionell hjälp redan i tidig 

ålder bör sättas in. Så tidigt som i tidig skolålder när lärare och andra vuxna människor märker 

att ett barn har svårigheter med att klara skolan, har fel umgänge och liknande. Det här går att 

koppla till tidigare forskning som även den påpekar att tidig hjälp kan förebygga en kriminell 

framtid hos barnet (Rydén-Lodi, 2008:66). 

 

Intervjuperson 2 berättade att det är väldigt svårt att hjälpa någon som redan är inne i 

gängkriminaliteten. Vidare berättade han att efter han hade fått sin dotter så sökte han 

professionell hjälp, till en början hos Socialförvaltningen. De hänvisade honom vidare då han 

inte hade ett redan dokumenterat missbruk, ekonomiska problem och var ostraffad. Alla 

instanser som han hamnade på fortsatte sedan att slussa honom vidare då ingen av ställena ansåg 

att han hade den problematiken som krävdes för att få vård och hjälp där han sökte. Enligt 

intervjuperson 2 så var han livrädd för att lämna gänget utan något professionellt stöd då han 

troligtvis skulle behöva skydd med tanke på att folk tidigare försökt döda. Han tillägger att det 

är ofattbart att ingen professionell ville hjälpa honom och att det än idag är svårt att få den rätta 

hjälpen som före detta kriminell gängmedlem.  

6.6 Fas fyra – Den nya rollen samt skapandet av ex-rollen 

När individen har tagit sig vidare från steg tre och kommer till den fjärde och sista fasen i 

Ebaughs (1988:149–159) exitteori så är det dags för individen att ta avstånd från sin föregående 

roll och istället införliva den nya rollen. Detta är en process som tar lång tid och som ständigt 

behöver bearbetas. Att lämna gängkriminaliteten och den gemenskapen som det innebär har 

varit ytterst påfrestande för flera av våra intervjupersoner. En del av intervjupersonerna har sökt 

sig till nya gemenskaper för att fylla tomrummet som de känt efter att ha lämnat. Intervjuperson 

1 valde att söka sig till en ny gänggemenskap. Tillskillnad från det kriminella mc-gänget som 

han hade tillhört så innebar det nya gänget ett liv utan kriminalitet och droger. Han berättade 

att det nya gänget tagit platsen som hans ”familj” och ”bröder” och att det var hans räddning 
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för att inte återfalla i gängkriminaliteten. Enligt BRÅ (2012:11) så kan en gemenskap 

tillsammans med icke-kriminella individer fungera som hjälp för att förhindra återfall i brott. 

Vikten av att tillhöra en grupp och en gemenskap är en faktor som de samtliga intervjupersoner 

stämmer in på. De har under hela sin uppväxt sökt sig till olika grupper i hopp om att hitta den 

gemenskapen och familjekänslan som de saknat under sin uppväxt. Intervjuperson 5 berättar att 

när han tvingades sluta med sin lagsport på grund av en skada så resulterade det i att han blev 

av med den viktiga gemenskapen. Det gick inte att fortsätta tillhöra ”laget” utan att vara med 

och spela. När gemenskapskänslan försvann började han istället att söka sig till en annan form 

av gemenskap. Han hittade det ganska snart i form av huliganism.   

 

[…] Vi var kanske inte ett gäng på samma vis som i laget men vi höll varandras 

ryggar och hade liksom samma mål. Det var vi mot dom. […]  

 

Under intervjuerna så framgick det tydligt att de fortfarande har kvar det kriminella tänket trots 

att de gjort ett rollbyte. De bär fortfarande med sig ”baksmälle-identiteten” från föregående roll 

som kriminell gängmedlem (Ebaugh, 1988:149–159). Fem av sex intervjupersoner uppgav att 

varje gång de ser en värdetransport så är den första tanken som kommer upp 

”värdetransportrån”. Intervjuperson 2 reflekterar över detta: 

 

När jag ser en värdetransport så tänker jag på rån det första jag gör.  Det spelar 

ingen roll var, ser jag en sån bil så tänker jag på rån. 

 

Intervjuperson 1 har en liknande tankegång: 

 

[…] Vissa grejer kommer än idag. Jag gick ju förbi en värdetransport för ett tag 

sen. Och tittade in. För mig är det ganska normalt. Du vet, när värdetransporten 

lämnar bilen och ska fylla på pengar i bankomaten har jag 40 sekunder däremellan 

innan det slår upp.  

  

Att upprätta en ny roll kan många gånger vara smärtsamt för individen (Ebaugh, 1988:149–

150). Framförallt om rollbytet innebär en övergång från en starkt stigmatiserad roll till en 

önskan om en roll som är accepterande av samhället. Intervjuperson 2 delar med sig av sina 

erfarenheter vad det gäller att fortfarande vara stigmatiserad på grund av hans yttre attribut i 

form av tatueringar på hals och ansikte, trots rollbytet och försök till goda handlingar:  

 

[…]Man har ju stängt av de känslorna. För att jag är van vid att bli bemött 

annorlunda. Likadant som ni blir bemött bra, det är ju en självklarhet. Likadant är 

det för mig, jag är van vid att bli bemött dåligt. Men sen kan det komma de gånger 
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jag blir så jävla ledsen. För att jag bara vill någonting väl. Som nu när jag var i X-

stad så sålde jag av massa LV-väskor som jag köpt till mitt ex. På tradera och 

överallt. Och varje gång jag mötte den personen för att lämna över sakerna så va 

det flera gånger, är det stöldgods? Och det, liksom. Bara det är jobbigt. Och alla 

de pengar jag fick ihop där ville jag skänka till flyktingkatastrofen, tågstationer 

där hjälpen fanns. Där gav jag pengarna. Men när jag kom med pengarna så tog 

de inte emot de. Och jag förklarade, och tog fram kvitto på alltihopa, men dom 

kunde inte ta emot pengarna för de kommer ifrån kriminellt bruk. 

 

Det syntes så väl på intervjuperson 2 att han påverkades starkt av detta. Precis som han säger 

så är det svårt för oss som inte är stigmatiserade att förstå känslan av utanförskapet som ett 

tidigare liv i gängkriminaliteten har gett honom. Flera av intervjupersonerna som tillhört ett 

kriminellt mc-gäng uppgav just det här, att deras synliga tatueringar kan skapa problem för dem 

i sociala sammanhang då de upplever att det verkar skrämma ”vanliga” människor. 

Intervjuperson 1 delar med sig av sin egen upplevelse av tatueringarna: 

 

[…] Det är väl bara att titta på mig. Det hör till gänget. Lite skit på kroppen. Lite 

rest in peace och vapen och sådant är viktigt. Tittar du på någons kropp vad det 

gäller tatueringar så kan du se deras bakgrund och vad de har gjort.  

 

Goffman (2011:9) skriver att det är just samhället som skapar de olika kategorierna och även 

vem som delas in i respektive kategori samt vilka egenskaper som uppfattas som ”vanliga” för 

medlemmarna inom varje kategori. Vi upplever att tatueringar på händer, hals och ansikte kan 

innebära stigma ute i samhället. Detta baserar vi på både våra intervjupersoners utsagor samt 

vår egen förförståelse och inte minst Goffmans (2011:9–10) uttalande om att människan 

kategoriserar en individ redan vid första anblicken. Vi har förstått på våra intervjupersoner att 

de många gånger kategoriseras av andra människor innan de hunnit yttra sig. De upplever att 

de blir stämplade på grund av deras förflutna, att samhället inte kan skilja på de som person och 

deras handlingar. I olika former av yrkesetiskt arbete har det visat sig lyckosamt att se personen 

bakom handlingen istället för att enbart koncentrera sig på vilka handlingar som är de rätta 

(Stolt, 2015:76). Intervjuperson 2 berättar: 

 

För jag är ju inte en dålig person bara för jag varit kriminell. Mina handlingar var 

ju dåliga. Men inte i sig. Terroristerna dom har ju inte fötts elaka. De i Paris. De 

föddes ju utan religiös tro på barnhem, växte upp i utanförskap. De va glada och 

spelade fotboll. Jag menar de va ju inte hemska människor, men deras handlingar 

va ju det […].  
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Här ser man att intervjuperson 2 protesterar mot stigmat han har blivit tilldelad utav samhället 

och menar att det är hans handlingar som är dåliga i sig och inte han som individ. Enligt 

intervjupersonerna så skapar den här stigmatiseringen en känsla av hopplöshet och en osäkerhet 

inför om det verkligen går att leva ett laglydigt liv och inkluderas i samhället. Då samhället 

redan har en bild av deras rollförpliktelse och ofta besitter svårigheter i att acceptera ett rollbyte 

från en avvikande roll till en ”normal” roll, kan detta precis som intervjupersonerna uppger vara 

en svårighet (Ebaugh, 1988:5). Vi har sett att det kan krävas en form av motivation för att lyckas 

med upprätthållande av den nya rollen. I Statens offentliga utredningar (2010:15) kan man läsa 

om vikten av att ersätta det som individen tagit bort i sitt liv, i deltagarnas fall – 

gängkriminaliteten – med något annat. Flera av deltagarna har uppgett just familjen och då 

framförallt barnen som huvudsakliga faktorn för att inte återfalla i brott. Intervjuperson 4 och 

2 uppger: 

 

Ja, jag saknar kupperna. Kicken. Jättejättemycket. Men jag får de kickarna av 

mina barn. Så jag har fyllt dom med något annat. […]Ja, för när jag ser mina ungar 

klara av.. Häromdagen när lilltjejen stod i badrummet och sjöng one two walking 

in my shoe. Det vart såhär. Jag bara weeey. Shit vilka grejer du kan. Så hela. Än 

i dag, det har gått en vecka, tänker jag på det. Det ger mig en sån kick.  

 

Alltså min dotter betyder ju allt. Men det är ju. Om jag missköter mig. Då kommer 

hennes mamma ta bort min dotter ifrån mig. Jag tänker inte förlora henne men jag 

kommer inte. Om jag missköter mig så riskerar jag ha delad vårdnad och det 

betyder att jag förlorar hälften av tiden jag kunde fått. Så min drivkraft är ju min 

dotter, min familj. För att förlora halva tiden. Bara för att gå ut och fucka ur igen. 

[…] 

 

Intervjuperson 5 uppger att han saknar kupperna och gemenskapen i gänget men resonerar som 

så att det inte går att vara medlem i ett kriminellt gäng utan att använda sig av droger. Med 

tanke på att han lämnade på grund av läkarens uttalande om att hans kropp snart inte skulle orka 

mer så är han fast inställd på att inte återfalla till gängkriminaliteten. Detta på grund av att han 

vet att han då återigen kommer att hamna i ett missbruk. Enligt BRÅ (2001:15) så går 

kriminalitet och missbruk många gånger ofta hand i hand. Just kupperna som intervjuperson 5 

nämner är en faktor som även flera av de andra intervjupersonerna uppger som något som de 

saknar idag. Intervjuperson 6 uppger dock att han inte saknar någonting från tiden i gäng. Att 

hela hans synsätt ändrades dagen då hans nära vän blev skjuten till döds av deras egna. Han 

insåg då att det enbart var en falsk gemenskap och att det hela tiden krävs en motprestation för 

att få ta del av ”brödraskapet”. Ebaugh (1988:125–128) nämner just att dödsfall av närstående 
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kan göra att individen tänker om och ändrar sitt synsätt. Händelser och situationer som förut 

setts som godtagbara får en ny betydelse.  

 

Att anpassa sig till sin nya roll kan enligt Ebaugh (1988:149–159) ta tid och vikten av 

bearbetning är central. Flera av intervjupersonerna uppger att de hade behövt bearbeta det som 

hänt i deras liv för att kunna gå vidare. Intervjuperson 3 resonerar om behovet av stöd och hjälp: 

   

[…] Så fort man lämnat gänget då plötsligt så ansåg ingen att jag behövde hjälp 

längre. Så länge man inte är en belastning för samhället så.. […] Ingen kan 

föreställa sig det jag sett. Ingen vet hur det är att vakna mitt i natten och inte kunna 

somna om på grunda av att man tänker på all skit som man sett 

 

Även intervjuperson 2 har svårt att sova på nätterna och uttrycker en önskan i att få professionell 

hjälp: 

 

Alltså, jag har fått en traumatisk stress, så jag sover inte om nätterna. Jag tänker 

på alla gånger jag sett folk blivit skjutna och min kompis hals. Och min kompis 

som sköt sig själv i huvudet. Och tog livet av sig. Han sköt sig igenom ansiktet. 

Han dog inte direkt utan låg och pep. Som en klocka. Och jag, du vet. Ah, ni 

förstår inte, ni kommer aldrig förstå. Jag fatta inte vad som hände. Det bara pep 

Det var han. Det var hans käke var av, och hans tunga. Och det är det jag vaknar 

av varje dag. Och nätterna. Av pipet. Och så jag sover ju ingenting. Jag mår ju 

skit över det jag sett och gjort. […] Men jag skulle ju behöva professionell hjälp. 

Ah i form av en psykolog eller nått liknande. 

 

Precis som Ebaugh (1988:149–159) skriver menar våra intervjupersoner att de skulle behöva 

lägga mer tid på att bearbeta sitt förflutna med hjälp av professionella för att kunna gå vidare 

och kvarhålla sin nuvarande roll. Ingen av intervjupersonerna har fått någon professionell hjälp 

efter deras exitprocess trots att majoriteten av dem har en önskan om att få gå och prata med 

någon professionell om deras ”ryggsäck”. I och med att intervjupersonernas ”baksmälle-

identitet” fortfarande lever kvar så är vikten av professionell hjälp oerhört central enligt Ebaugh 

(ibid.).  

7. Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie har varit att genom kvalitativa intervjuer med före detta kriminella 

gängmedlemmar beskriva och analysera hur deras erfarenheter av exitprocessen har sett ut. Vi 

valde att inte bara belysa själva processen utan även hur vägen in i gängkriminaliteten såg ut 

samt hur upprätthållandet av den nya rollen har varit. Detta för att få en bredare förståelse för 

vad det är som ”lockar” med gängkriminalitet samt hur processen att lämna går till. Vi resonerar 
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som så att man måste förstå vägen in i gängkriminaliteten för att kunna arbeta med och få en 

förståelse för vägen ut ur den.  

 

I vår studie har vi kunnat utläsa en rad centrala faktorer som kan ha bidragit till 

gängkriminaliteten. En uppväxt kantad av missbruk och/eller våld, samt en tuff skolgång där 

intervjupersonerna blivit klassade som negativa avvikare på grund av diagnoser såsom ADHD 

och dyslexi har varit en genomgående röd tråd i intervjupersonernas berättelser. Dessa 

ovanstående faktorer anser vi kan vara ingångsporten till en kriminell karriär. När 

intervjupersonerna väl blev klassade som negativt avvikande av både lärare och kamrater i 

skolan så började de sitt sökande efter en gemenskap utanför skolväsendet. En gemenskap där 

de skulle bli accepterade för den de är och inte stämplade på grund av deras ”avvikande” 

beteende. Deras bristande skolgång och dysfunktionella uppväxt var startskottet till ett liv i 

utanförskap och därmed ett liv utanför samhällets normer och värderingar. Forskning visar att 

just dessa faktorer ökar risken för en kriminell livsstil (BRÅ, 2001:15). När intervjupersonerna 

gick med i de kriminella gängen hade de äntligen hittat den samhörighet och gemenskap som 

de alltid sökt efter. Ensamhetskänslan av att vara avvikare försvann och ett starkt ”vi mot dem” 

växte fram. Goffman (2011:152) tar upp det här fenomenet att när en individ med 

karaktärsstigma ansluter sig till en grupp likasinnade så känner denna inte längre sig som en 

negativ avvikare. I våra intervjupersoners fall blev de klassade som ”normala” inom det 

kriminella gängets ramar, vilket resulterade i att de inte längre påverkades av samhällets 

stigmatisering.  

 

Vi har även kunnat utläsa en rad olika faktorer som centrala för att lämna gängkriminaliteten. 

Det som samtliga intervjupersoner har gemensamt är att de följt Ebaughs (1988) steg i 

exitprocessen. De faktorer som utlöst vändpunkten hade troligtvis inte fungerat som utlösande 

faktorer till att lämna den kriminella gänggemenskapen om det inte hade funnits ett tvivel hos 

intervjupersonerna från början. Hade det inte funnits något tvivel så hade deras vändpunkt som 

vi beskrivit istället kanske verkat som det första tvivlet. Precis som Ebaughs (1988) teori säger 

så tror vi att ett rollbyte alltid börjar med ett tvivel för att sedan söka alternativ innan individen 

är mogen för att ta det slutgiltiga beslutet, det vill säga vändpunkten. Dessa vändpunkter kan se 

väldigt olika ut men vad vi kan se så har det varit en utlösande händelse som verkat som 

vändpunkt för samtliga intervjupersoner. Det är i och för sig någonting som de själva gått och 

funderat på fram och tillbaka under en tid men som krävde en yttre händelse för att få dem att 

omvärdera och lämna sin roll som kriminell gängmedlem. De yttre händelser som våra 
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intervjupersoner gått igenom är ”en affär som gått snett”, dödsfall av närstående, bebisar, 

allvarliga hälsoproblem, anstaltsvistelse och professionellhjälp. För en del av våra 

intervjupersoner så har det varit en kombination av dessa yttre händelser som verkat som 

vändpunkt.  

 

För att lyckas upprätthålla den befintliga rollen som icke kriminell gängmedlem ser vi att 

intervjupersonerna har olika drivkrafter och strategier för att klara detta. En av 

intervjupersonerna uppger att han sökte sig till en ny gemenskap där droger och kriminalitet är 

uteslutet för att få vara en del av gänget. Han uppger att ”det nya gänget” har tagit det tidigare 

gängets plats som ”familj” och ”bröder”. Utan den här gemenskapen hade han inte lyckats 

upprätthålla sin nya roll som drogfri och icke kriminell och hade troligtvis återfallit i 

gängkriminaliteten igen. Under vår intervju med honom så gick det klart att se hur beroende 

han är utav en gemenskap och att saknaden av att tillhöra en familj är ytterst central för honom. 

Enligt BRÅ (2012:20) kan en ny icke-kriminell gemenskap fungera som hjälp för att förhindra 

att individen återfaller i brottsligt mönster. Två av deltagarna uppger deras barn som den stora 

drivkraften till att upprätthålla sin nuvarande roll. En annan drivkraft och strategi som kommit 

fram är att aldrig någonsin vilja hamna på anstalt igen. Det är med andra ord inte värt att riskera 

att återigen hamna där. Ytterligare en drivkraft som vi tagit del av är att inte riskera att hamna 

i missbruk igen. Den här intervjupersonen uppger att droger och gängkriminalitet går hand i 

hand. Även om han saknar gemenskapen i det kriminella gänget så är det inte värt att riskera 

ett återfall i missbruk då det nästan kostade honom livet tidigare. Den sista drivkraften för att 

inte återfalla i gängkriminalitet är på grund av att denne intervjupersonen i fråga inte saknar 

någonting från den tiden, då hela hans synsätt ändrades den dagen hans nära vän blev mördad 

utav en inifrån gänget. Dessa drivkrafter som intervjupersonerna har är så pass starka (för 

tillfället) att de lyckas hålla sig ifrån gängkriminaliteten trots samhällets fientliga inställning till 

dem. Våra intervjupersoner har alla relativt nyligen tagit sig ur gängkriminaliteten så det är 

svårt att svara på om dessa drivkrafter kommer att stå emot under en längre period.  

 

Samtliga intervjupersonerna uppger att de fortfarande har kvar det kriminella tänket. Den så 

kallade ”baksmälle-identiteten” och en del av dem uttrycker själva en önskan i att få bearbeta 

detta tillsammans med en professionell då detta är något som de saknat under exitprocessen. 

Lalander (2008:275) belyser vikten av att individer som lämnat den kriminella gemenskapen 

många gånger behöver professionell hjälp och stöd i form av samtal för att kunna gå vidare och 

upprätthålla rollen som icke-kriminell. Det framkommer att ingen av intervjupersonerna fått 
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någon professionell hjälp vad det gäller det emotionella planet utan enbart vad det gäller boende 

och i vissa fall sysselsättning. Då vi ser att flera av våra intervjupersoner har oerhört mycket i 

deras ”ryggsäck” så anser vi att detta är något som de behöver få hjälp med. Flera av dem känner 

sig som en belastning för samhället och mår oerhört dåligt över saker som de har gjort och sett 

i deras tid i gängkriminaliteten. En intressant reflektion som vi har diskuterat mycket under 

arbetets gång är vad som hade hänt om dessa individer hade vetat om vilken professionell hjälp 

som fanns att få. Under intervjuerna så var det ingen av dem som visste om att det fanns specifik 

hjälp att få för att underlätta exitprocessen. En av intervjupersonerna hade dock självmant sökt 

hjälp för att kunna lämna det kriminella gänget och denne blev nekad då det visade sig att han 

inte sökte hjälp på rätt ställe. Vi ställer oss frågan; hur ska en individ som är i denna situation 

och som vill lämna ett kriminellt gäng veta vad det finns för hjälp att få och vilka resurser som 

är tillgängliga? En av intervjupersonerna uppgav att när han satt på anstalt återigen så var det 

den professionella hjälpen som han blev erbjuden som gjorde att han vågade ta steget och lämna 

det kriminella gänget.  

 

Fem av sex intervjupersoner uppgav att de hade någon form av inlärningssvårighet som de inte 

fått någon professionell hjälp med och som gjorde att skolgången blev väldigt tuff, vilket 

resulterade i avhopp innan grundskolan eller gymnasiet var avslutad. Dagens samhälle kräver 

mycket mer av de arbetssökande idag och då våra intervjupersoner har en ofullständig skolgång 

samt ett kriminellt förflutet så gör detta att deras upprätthållande av den nya rollen som laglydig 

försvåras ytterligare. I samtal med våra intervjupersoner har vi fått det bekräftat både att de vill 

ut på arbetsmarknaden men även att flera av dem tror att det är kört, då arbetsgivarna idag vill 

ha både CV och belastningsregister. Vi tänker att det är oerhört viktigt att professionella ger råd 

och stöd samt hjälper dem ut på arbetsmarknaden och/eller kanske tillbaka till skolbänken igen. 

För att kunna leva ett laglydigt liv och klara sig i vardagen så behövs en inkomst och en 

meningsfull sysselsättning, så som ett arbete, utbildning eller tillhöra en organisation där 

individen känner sig delaktig.  Detta tror vi kan vara ett sätt för att hjälpa dessa individer att 

inte återfalla i gängkriminaliteten. Laub och Sampson (2003:134–135) lägger även dem fokus 

på att en stimulerande vardag gärna i form av arbete är viktigt för att inte falla tillbaka i 

brottslighet.  

 

En sak som vi ständigt frågar oss är hur många det är som försöker att lämna ett kriminellt gäng 

men som inte lyckas? Våra intervjupersoner har alla lyckats med att lämna, såklart, då det är 

dessa vi har efterfrågat till vår studie. I samtal med våra intervjupersoner har det framkommit 
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att flera som de känner har velat lämna den kriminella gemenskapen men inte lyckats av olika 

anledningar. Hade fler valt att lämna om det funnits mer tillgänglig hjälp att få tro? 

 

De frågor som vi skulle vilja att mer fokus lades på i dagens forskning är; hur man ska arbeta 

för att minska stigmatiseringen av tidigare gängkriminella samt hur man ska få samhället att se 

individen bakom brottet. Vi avslutar med ett citat från intervjuperson nummer 2 som belyser 

detta: 

 

Folk kommer ju alltid att se mig som en hemsk människa, men det är ju det som 

jag gjort som varit hemskt. Inte jag. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev till deltagare 
 

Före detta gängmedlemmars upplevelser av exitprocessen 

Hej, 

Vi heter Jenny Strömberg och Linnea Mellgren och läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg.  Under denna termin 

kommer vi att skriva vår C-uppsats som kommer att handla om före detta gängmedlemmars 

upplevelse av exitprocessen.  

Syftet med vår undersökning är att med hjälp av före detta gängmedlemmars upplevelser ta reda 

på vilka faktorer som kan ha en inverkan på att ta sig ur gängkriminaliteten. Vi hoppas på att 

med denna undersökning få en ökad förståelse för problematiken kring exitprocessen och 

därmed nå ut till professionella som arbetar med detta samt aktiva som vill lämna ett kriminellt 

gäng.  

Vi hoppas att kunna genomföra denna undersökning med hjälp av intervjuer med personer som 

har varit aktiva i kriminella gäng. Vi söker 6-8 deltagare och varje intervju beräknas ta cirka en 

timme.  

Vi kommer att sträva efter att uppfylla de forskningsetiska kraven och lägger stor vikt vid att 

ingen obehörig får ta del av materialet. Deltagarna kommer självklart avidentifieras så att det 

inte går att koppla resultatet till enskilda individer. Deras medverkan i undersökningen är helt 

frivilligt och de kan när som helst avbryta sitt deltagande.  

 

Vi vore oerhört tacksamma om ni skulle vilja delta i vår undersökning.  

Tack på förhand.  

 

Jenny Strömberg soc13jst@student.lu.se 

Linnea Mellgren soc13lme@student.lu.se  

Handledare Anna Rypi anna.rypi@soc.lu.se  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide   

Presentation av undersökningen 

Information om etiska aspekter 

Samtycke till att spela in 

 

Tema 1 

Bakgrund 

Vill du berätta lite om hur ditt liv såg ut innan du blev involverad i kriminaliteten?  

 

Eventuella följdfrågor: 

Hur såg din familjesituation ut? 

Hur såg dina sociala relationer ut? 

Hur såg din boendesituation ut? 

Hur såg din skolsituation/arbetssituation ut? 

Hur försörjde du dig? 

 

Tema 2 

Kriminalitet 

Vid vilken ålder blev du involverad i kriminaliteten?  

Hur började det?  

Hur såg dina relationer ut? 

Funderade du någon gång på att sluta – hitta en annan väg? 

 

Eventuella följdfrågor: 

Hur var din relation till vänner och anhöriga? Tog de avstånd, tog du avstånd? 

Fick du någon professionell/privat hjälp/stöd? Saknade du någon hjälp/stöd? 

Hur såg din boendesituation ut? 

Hur försörjde du dig?  
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Tema 3 

Gängkriminalitet 

Hur kom du i kontakt med gängkriminaliteten? 

Hur förändrades ditt liv när du gick med i det kriminella gänget? 

Vilken roll hade du i det kriminella gänget? 

Hur såg gemenskapen ut i det kriminella gänget? 

Vilka fördelar respektive nackdelar ansåg du att gängkriminaliteten förde med sig? 

 

Eventuella följdfrågor: 

Hade du själv tidigare funderat på gängkriminalitet? Vad var det som lockade dig?  

Vid vilken ålder gick du med i ett kriminellt gäng? 

Upplevde du några påtryckningar till att gå med i gänget? 

Påverkades familjeförhållandena av att du gick med i ett kriminellt gäng? 

Kände du dig tillfreds med din roll i det kriminella gänget? Varför/varför inte? 

Litade ni på varandra? På vilket sätt litade/litade ni inte på varandra? 

Fanns det några påtryckningar från gänget att utföra kriminella handlingar  

Vad hände/hade hänt om du inte följde gängets regler och påtryckningar? 

 

Tema 4 

Vändpunkter 

Hur gick exitprocessen till? Vad fick dig att lämna det kriminella gänget? 

Fick du någon hjälp? 

Vilken hjälp hade du önskat att du fick under exitprocessen? 

 

Eventuella följdfrågor 

Vilka faktorer i exitprocessen kan du se som mest betydelsefulla av dem?  

Hur lång tid tog det från att du bestämde dig för att lämna tills du gjorde det? Hur såg 

hjälpen ut? Fick du någon professionell hjälp? Ex: frivården, socialtjänsten, 

frivilligorganisationer.. 

Vilket/vilka råd skulle du vilja ge till professionella som arbetar med att hjälpa personer som 

vill lämna ett kriminellt gäng och till anhöriga och vänner till en person som vill lämna? 

Vilket/vilka råd skulle du vilja ge till personer som vill lämna ett kriminellt gäng? 
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Hur förändrades det sociala nätverket när du lämnade gängkriminaliteten och på vilket sätt 

påverkade det dig?  

Fanns det någon/några som stod kvar vid din sida under hela tiden? 

Var det någon/några som kom tillbaka efter att du lämnade gängkriminaliteten? 

 

Tema 5 

Roller och identitet 

Var det viktigt för dig att tillhöra en gemenskap/broderskap?  

Hur upplever du att du blir bemött idag med tanke på din bakgrund i ett tidigare kriminellt 

gäng? Pos/neg? 

Känner du att samhället är accepterande till din nystart som icke kriminell? 

Hur tror du att samhället och andra såg på dig under tiden som aktiv i ett kriminellt gäng? 

 

Eventuella följdfrågor 

Vad var det som var viktigt? Finns det något i detta som du saknar idag?  

Hur har denna process påverkat dig? Har du tagit några lärdomar av detta? Vilka fördelar 

respektive nackdelar har denna process medfört? 

Hur såg denna förändring ut? Hur påverkades du av detta? 

Hur kändes det att genomgå denna rollförändring? Var det en svår övergång? 

Påverkades du av samhällets och andras syn på dig under din tid i gänget? 

Påverkar detta dig idag i ditt liv som icke kriminell? 

Har du ersatt denna gemenskap med någon annan?  

 

Tema 6 

Livet idag 

Hur ser ditt liv ut idag till skillnad från tiden i det kriminella gänget? 

Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att ha lämnat den kriminella 

gänggemenskapen bakom sig? 

Hur ser du på framtiden? 

 

Eventuella följdfrågor 

Hur ser din arbetssituation ut? Några svårigheter med att komma ut i arbetsmarknaden?  
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Har din boendesituation förändrats? Har ditt förflutna påverkat dina möjligheter till att få 

bostad?  

Vilka fördelar ser du att avhoppet har lett till vad det gäller dina sociala relationer? 

Har din syn på din egen framtid förändrats sedan du lämnade gängkriminaliteten? 

 

Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

 


