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Abstract 

Author: Aida Shalaby & Irini Papathanassiadou 

Title: The process of leaving a gang and part of one’s identity — A qualitative study about 

former gang members process of leaving a gang and their contact with authorities  

[Translated title] 

Supervisor: Anders Lundberg 

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

The aim of this study was to understand how gang members desist from their gangs and 

which role authorities have in the process. More specifically the aim was to discover turning 

points and find out how the former gang members themselves look upon the contact with 

authorities, for example social services. This study was based on five interviews and two 

autobiographies with former gang members. The interviews took place in a organisation for 

former offenders in Sweden and the choice of autobiographies was based on the purpose of 

this study. As the results showed, the most common turning points was social bonds, fear of 

prison, disappointment and traumatic events or experiences. Authorities did not have any 

impact on the decision of leaving the gang. Former gang members also indicated that they had 

negative experiences with the authorities. Based on the results of this study suggestions for 

improvement have emerged. Authorities need to have experienced employees, knowledge 

about gang members, have a flexible work method and a positive approach. 
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Förord  

Vi vill tacka vår handledare Anders Lundberg som gett oss goda råd under hela 

skrivprocessen. Vi vill även tacka våra intervjupersoner som ställde upp på intervjuer och 

gjorde forskningsarbetet möjligt. Avslutningsvis så vill vi tacka varandra för ett trevligt och 

bra samarbete som medfört minnen för livet. 

 

Tack! 

 

Aida Shalaby och Irini Papathanassiadou 
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1. Inledning 

Organiserad brottslighet är ett socialt problem och ett ämne som uppmärksammas alltmer i 

samhällsdebatten vilket är något som väckt vårt intresse. Ämnet är så pass uppmärksammat 

att statsminister Stefan Löfven har gjort ett uttalande angående militär insats mot 

gängkriminalitet: 

 

Det är inte min första åtgärd att sätta in militär, men jag är beredd att göra vad som 

behövs för att se till att den grova organiserade brottsligheten ska bort, sade han efter 

partiledardebatten i riksdagen. (Sveriges Television, 2018).  

 

Löfven ser alltså inte det som den direkta lösningen men ska göra vad som krävs för att få 

bort gängkriminaliteten då den enligt statsministern inte hör till i vårt samhälle.  

 

Från 1970-1980 talet utvecklades den organiserade brottsligheten genom kriminella nätverk i 

storstäder. Nätverken förenades av samma etnicitet eller samma typ av brott som bland annat 

stöld, rån och narkotika (Korsell & Vesterhav, 2012). Korsell och Vesterhav (ibid.) menar att 

den synligaste organiserade brottsligheten i Sverige på senare tid är Mc-gängen. Puhakka 

(2005) sammanfattar några gemensamma drag för gäng inom Europa då det skiljer sig ifrån 

gäng i USA. Några av de gemensamma dragen är att gäng uppkommer i utsatta områden, 

medlemmarna är ofta unga män som tillhör minoritetsgrupper samt har en dålig kontakt med 

samhället. Enligt Korsell och Vesterhav (2012) är gängkriminaliteten en del av den 

organiserade brottsligheten. Studien behandlar gängkriminalitet och fokuserar inte på den 

organiserade brottsligheten som helhet. 

 

Uppdrag Granskning uppmärksammade gängkriminalitetens allvar och sände sommaren 2017 

två avsnitt med fokus på gängkriminalitet (SVT Uppdrag Granskning, 2017). Det var två 

avsnitt på sammanlagt två timmar, där avhopparverksamheter och ämnet att lämna 

gängkriminaliteten var något som nämndes kort under avsnitten. Avhopparverksamheter och 

hur man som gängmedlem lämnar gänget tas även upp av Tidningen Vision. Där presenteras 

höga kostnader som gängkriminaliteten står för i samhället och att kostnaderna väcker stor 

uppmärksamhet kring ämnet (Lindstedt & Nilsson, 2018). Det är bland annat all denna 

uppmärksamhet som gängkriminaliteten dragit till sig som bidragit till att vårt intresse väckts 
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kring att studera individers upplevelser av att lämna sina gäng, alltså att genomgå en 

exitprocess. 

 

1.1 Problemformulering 

Korsell och Vesterhav (2012) menar att uppkomsten och skapandet av gäng förklaras utifrån 

bland annat att medlemskapet i gäng skapar en grupptillhörighet som medför en trygghet. 

Tillhörigheten i gäng attraherar individer som söker en gemenskap och en identitet (Korsell, 

Skinnari & Vesterhav, 2009). Enligt Bogestam och Patel (2016) så förklarar avhoppare ofta 

inträdet i kriminella gäng med att de haft problem i familj och skola. Med sin problemfyllda 

bakgrund sökte de sig vidare till en gemenskap och acceptans som de fann i gänget. Bogestam 

och Patel (ibid.) menar på så sätt att individerna ersätter familjen med gänget. Vid avhoppet 

behöver de före detta gängmedlemmarna stöd i form av identitetsbyte det vill säga från 

gängmedlem till skapandet av en icke-kriminell identitet (ibid.). 

 

Det finns mycket forskning kring orsaker till att gå med i gäng, men inte lika mycket 

forskning kring processen att gå ur ett gäng. Intresset för exitprocessen har dock ökat på 

senare år (Berger, Abu-Raiya, Heineberg & Zimbardo, 2017). Bristen på tidigare forskning 

kring exitprocessen har bidragit till ett ökat intresse hos oss författare att genomföra en studie 

som berör det specifika ämnet. I exitprocessen är vändpunkter en central del då vändpunkter 

är det som enligt Descormiers (2013) leder till att individen lämnar sitt gäng. Exempel på 

vändpunkter är en traumatisk händelse, jobb eller utbildning (ibid.). Myndighetspersoner, som 

exempelvis socialarbetare, är bland de första som kommer i kontakt med individer som utför 

brottsliga handlingar (Rydén-Lodi, 2008). Bogestam & Patel (2016) skriver i sin rapport att 

både socialtjänst och kriminalvård brister i flera olika aspekter, bland annat gällande kunskap 

om avhoppare som målgrupp och om att motivera individer till att ta sig ur gäng. Det är av 

den anledningen viktigt att ta del av individernas erfarenheter om hur möten med 

myndigheterna upplevs. Decker, Pyrooz och Moule (2014) nämner i sin studie att 

myndigheter såsom exempelvis socialtjänst och polis inte varit till stor hjälp under 

exitprocessen. I denna studie fokuserar vi på vuxna individer som i samband med 

gängmedlemskapet kommit i kontakt med myndigheter som polis, kriminalvård och 

socialtjänst. Upptäckandet av centrala vändpunkter som lett till individernas beslut att ta sig ur 

gäng samt vilken roll relevanta myndighetspersoner haft i processen kan bidra till 

myndigheters utveckling av insatser och förebyggande åtgärder gällande gäng. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur gängmedlemmarna tagit sig ur gängen samt vilken roll 

kontakten med olika myndigheter kan ha i exitprocessen. Detta görs med hjälp av intervjuer 

med före detta gängmedlemmar från avhopparverksamheten KRIS, Kriminellas Revansch I 

Samhället, samt utifrån självbiografier.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur beskriver informanterna exitprocessen utifrån de mest centrala vändpunkterna? 

2. Hur har kontakten med olika myndigheter såsom socialtjänst, polis och kriminalvård 

påverkat processen att ta sig ur gängkriminaliteten? 

 

1.4 Bakgrund 

KRIS är en ideell kamratförening som drivs av före detta kriminella. De hjälper människor 

som vill hålla sig borta från en kriminell livsstil genom att erbjuda ett nytt socialt nätverk. 

KRIS finns till som stöd för människor som kommer ut efter avtjänat fängelsestraff eller som 

självmant väljer att söka sig till verksamheten. Stödet ger möjligheten att kunna lämna sin 

kriminella livsstil och består av exempelvis: 

 

• Enskilda möten som erbjuds medan individen är kvar på häktet eller anstalten 

• Muckhämtning som innebär upphämtning när individen friges från häkte eller anstalt 

• Madder- och fadderverksamhet som är en form av stöd där individen tilldelas en 

madder eller fadder som finns tillgänglig dygnet runt 

 

1.5 Begreppsdefinition 

I denna studie väljer vi att utgå från individer som själva beskriver sig som före detta 

gängmedlemmar. Gäng i definition för oss uppsatsförfattare innebär alla slags gäng där 

individen känner en tillhörighet och en identitet kopplad till gänget. Vi fokuserar alltså inte på 

ett typ av gäng utan utgår ifrån de gäng som framkommer i empirin. 
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2. Tidigare forskning 

Vi har tematiserat artiklarna och avhandlingen under beskrivande rubriker beroende på vilket 

ämne de behandlar. Den första delen handlar övergripande om individer som tidigare utfört 

brottsliga handlingar, vad som kan främja en icke-kriminell identitet samt vändpunkter. Den 

andra delen behandlar faktorer som leder till att individer lämnar gäng. Pull och push faktorer 

som innebär positiva eller negativa situationer eller händelser tas även upp i denna del. Den 

tredje och sista delen redogör för samhällets betydelse i exitprocessen. Med samhället menar 

vi de personer eller myndigheter som individen kommer i kontakt med under exitprocessen 

där dessa är bland annat familj, psykologer, socialtjänst och polis. Tematiseringen har gjorts 

på grund av att artiklarna berör olika perspektiv av samma ämne vilket underlättar för läsarna.  

 

2.1 Vändpunkter och förstärkande av en icke-kriminell identitet 

Rydén-Lodi (2008) skriver i sin avhandling om faktorer som har betydelse för individer vid 

upphörande av brottslig verksamhet. Engagemang i icke-brottsliga aktiviteter främjar 

personliga belöningar samt förstärker en icke-kriminell identitet. Dagliga rutiner kan vara av 

betydelse ifall individer vill upphöra med brottsliga handlingar. Författaren tar upp sju 

kriterier som måste uppfyllas för att lyckas ta sig ur en kriminell karriär. Exempel på dessa sju 

kriterier är att inte ha pågående missbruk, att ha ett engagemang, att ha fritidsintressen med 

struktur samt en framtidstro, en inre motivation och hopp om förändring. Viktiga vändpunkter 

för förändring som tas upp är exempelvis partner, barn, fängelsevistelse och utbildning. 

Rydén-Lodi (ibid.) nämner att tidigt ingripande och tidig kontakt med socialtjänsten har en 

skyddande inverkan vad gäller ett ordnat liv i framtiden. Studiens resultat visade dock på att 

intervjupersonerna upplevde att varken socialtjänst eller kriminalvård hade någon särskild 

betydelse i deras nuvarande situation. Istället lyftes nya prioriteringar upp som viktiga 

faktorer för ett bra liv i framtiden, som exempelvis en egen familj.  

 

Descormiers (2013) har gjort en studie om vändpunkter för att få en djupare förståelse kring 

exitprocessen. Vändpunkter är vad som kopplar bort individen från gänget och som visar att 

exitprocessen är komplex (ibid.). Ifall individen ska ta avstånd från sitt gäng behöver 

personen först avidentifiera sig med gänget. Avidentifieringen kan utlösas av specifika 

händelser såsom jobb, få barn, en traumatisk händelse eller att personen hamnar i fängelse. 

Dessa specifika händelser leder till beslutet att lämna. Studien resulterade i åtta olika 

anledningar till varför deltagarna lämnade gänget. Vissa deltagare hade dessutom fler 
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anledningar till att lämna gänget, alltså flera vändpunkter (ibid.). De åtta anledningarna till att 

lämna gängen var mognad, att individen hamnar i fängelse, att gänget upplösts, önskan om 

självständighet, att gänglivet är utmattande, nära döden upplevelse, flytt och ingen särskild 

anledning. Det var 22 deltagare i studien och endast en av dem hade fått konsekvenser av att 

lämna sitt gäng då gängmedlemmarna blev våldsamma mot personen. Resterande deltagare i 

lämnade sina gäng utan några konsekvenser.  

 

2.2 Pull och push samt andra faktorer till att lämna gäng 

Studien gjord av Berger et al. (2017) tar upp att de som är gängmedlemmar fler än tre år är 

viktiga att studera då de blir så kallade kärnmedlemmar. Författarna menar att 

kärnmedlemmar har en påverkan i gängen, de har status, de utför allvarligare våldsbrott och 

rekryterar nya medlemmar. Ifall en kärnmedlem tar sig ur gänget kan det av den anledningen 

påverka gängets organisation och struktur (ibid.). Pull och push faktorer är något som studien 

tar upp hos gängmedlemmarna som också presenteras av Carson, Peterson och Esbensen 

(2013). Pull representerar positiva situationer som leder till att man tar sig ur gänget. Detta 

kan exempelvis vara sociala band, organisationer med social kontroll, jobb, religion eller 

militär. Push representerar negativa upplevelser eller situationer som leder till att någon 

lämnar gänget. Detta kan exempelvis bero på att man åldras, blir utsatt för våld, befinner sig i 

en kris, genomgår en traumatisk upplevelse eller har en rädsla över fängelsestraff (Berger et 

al. 2017; Carson, Peterson & Esbensen, 2013).   

 

Goodwill och Ishiyama (2016) har gjort en studie om före detta gängmedlemmars orsaker till 

varför de lämnade gänget som de en gång var med i. De som blev intervjuade fick svara på 

vad som fick dem att lämna sitt gäng. Författarna sorterade de olika svaren i 13 olika 

kategorier med anledningar som underlättade deras utträde ur gänget. Exempel på dessa 

kategorier är arbete, stöd från familj eller partner samt att hjälpa andra att hålla sig borta från 

gäng (ibid.). Resultatet av studien visar att dessa 13 olika kategorier har underlättat för de före 

detta gängmedlemmarna att distansera sig och lämna de gäng som de en gång var med i. 

Studien kom även fram till att rådgivning av psykologer kan bidra som en metod genom att 

förebygga att individer hamnar i gäng. Många av deltagarna rapporterade interaktion med 

psykiatri, missbruksbehandling och genomförande av psykologiska tester. När deltagarna 

rapporterade effekten av hjälp utifrån som exempelvis från familj, partner eller rådgivare så 
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var det till nytta endast ifall de kände sig motiverade att engagera sig i den hjälp de fick 

(ibid.).  

 

2.3 Samhällets stöd 

Decker, Pyrooz och Moule (2014) behandlar exitprocessen, med utgångspunkt i Ebaughs teori 

om att lämna en roll. Myndigheters betydelse i exitprocessen visade sig vara mycket låg, där 

många avhoppare uppgav att myndigheter såsom socialtjänst och kriminalvård inte hade 

någon påverkan alls i själva beslutet att lämna gänget (ibid.). Gormally (2015) fokuserar mer 

ingående på hur individernas relation till det omgivande samhället kan ha en roll i ersättandet 

av den tidigare identifikationen som gängmedlem. Författaren menar, till skillnad från 

Decker, Pyrooz och Moule (2014), att samhället kan bidra till att skapa omständigheter där 

individen kan sluta engagera sig i gäng, genom att ge dessa individer respekt och andra 

möjligheter. Samhället syftar till omgivningen omkring en individ såsom familj, vänner och 

myndighetspersoner. Samhällets sociala acceptans och möjligheten att påverka och ha mer 

kontroll över sitt liv, exempelvis genom studier eller jobb, är andra möjligheter som har stor 

betydelse. När en individ ser sig själv som en före detta gängmedlem är det av stor vikt att 

samhället, exempelvis polisen, bekräftar denna bild (Gormally, 2015). Om bekräftelsen inte 

sker försvåras processen att lämna gänget och risken ökar för att åter hamna i gäng, det vill 

säga ett återfall (Decker, Pyrooz & Moule, 2014; Gormally, 2015). 

 

Carson, Peterson och Esbensen (2013) urskiljer i sin studie konsekvenserna av att lämna ett 

gäng. De som tagit sig ur gängen fortsätter ses som gängmedlemmar, som en konsekvens, av 

omgivningen som exempelvis polisen (ibid.). Författarna argumenterar för att omgivningen 

bör utnyttja situationer då individerna börjar få tankar om att lämna gängen till exempel vid 

våld och hot (ibid.). Vid dessa tillfällen kan samhället, som exempelvis polisen eller 

socialtjänsten, ingripa och ge individerna ett bättre alternativ för att snabba på processen att 

lämna ett gäng. Chan (2014) undersöker i sin studie före detta brottslingar och missbrukare 

som berättar eller föreläser om sina tidigare liv för allmänheten. Resultaten visade att olika 

förmågor utvecklades genom berättandet exempelvis retoriken och sociala färdigheter såsom 

att ta emot feedback. Något ytterligare som framkom är att berättandet fungerade som ett stöd 

i att inte återfalla, då de också ser sig själva som en förebild för andra individer i liknande 

situationer. Berättandet beskrivs även som ett sätt att interagera och förbättra relationerna med 

andra i samhället som exempelvis vänner och familj men också lärare, socialarbetare och 
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poliser (ibid.). Det betonas i studien att socialarbetare som arbetar på ett sådant sätt med före 

detta brottslingar och missbrukare behöver vara erfarna med lämpliga färdigheter och 

attityder. Både Carson, Peterson och Esbensen (2013) och Chan (2014) beskriver alltså hur 

samhället kan vara till stöd för avhoppare i deras återanpassning i samhället. Gunnison och 

Helfgott (2011) fokuserar mer på vilken påverkan polisens arbete kan ha för före detta 

brottslingars återanpassning i samhället. Författarna har som utgångspunkt den sociala 

distansen mellan poliser och före detta brottslingar, alltså hur tilliten ser ut mellan dessa 

grupper samt hur de upplever likheter i varandras uppfattningar. Studien kommer fram till att 

poliser förstår de före detta brottslingarnas behov men inte tror att den sociala distansen 

mellan dem är något som hindrar en återanpassning i samhället (ibid.). Det framkom även att 

poliser inte får någon utbildning i social distans. Författarna menar att utbildning eller träning 

i social distans skulle kunna förbättra relationen mellan polis och brottsling. Studien kom 

alltså fram till att poliser och brottslingar upplever den sociala distansens betydelse olika. 

Poliser tror inte att det kan hjälpa brottslingar att återanpassa sig i samhället medan 

brottslingar uttrycker motsatsen (ibid.).  

 

Kenemore och Roldan (2006) behandlar i sin artikel före detta brottslingars erfarenheter. 

Resultaten visade att det var en traumatiserande erfarenhet att återvända till samhället efter en 

fängelsevistelse (ibid.). De sociala relationerna var då viktiga för individerna. När det gäller 

det övriga samhället utanför familjen och vännerna uttryckte individerna en misstro (ibid.). 

Resultaten synliggör också individernas tankar om att söka hjälp. De upplevde mötet med de 

professionella inom den psykiska hälsan negativt. Många uttryckte även att om de 

professionella inte själva har erfarit det kriminella livet, så kan de inte heller förstå dem som 

söker hjälp för det (ibid.). Studien visade att det är relativt få som söker hjälp för sin mentala 

hälsa på grund av misstron mot de professionella men också på grund av stigmat. Författarna 

menar att för att förbättra relationen mellan professionell och klient behöver de professionella 

arbeta flexibelt med själva individen, familjen samt andra myndigheter. De professionella 

behöver även vara medvetna om klientens känslor och på vilket sätt de kan uttrycka sig, för 

att öka kunskapen om målgruppen. Slutligen måste mötet med de före detta brottslingarna 

vara präglat av förståelse för målgruppens tidigare liv samt deras förändring utan att uttrycka 

stereotyper kopplade till målgruppen (ibid.). 
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3. Teori 

De teoretiska ramarna för vår studie presenteras i följande avsnitt och har ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Socialpsykologin handlar om att kartlägga sambandet mellan 

sociala och psykiska faktorer i individens liv (Stenberg & Isenberg, 2013). Författarna menar 

att individen skapas och utvecklas genom medverkan i samhället (ibid.). Samspelet mellan 

individers tankar, känslor, beteende samt samspelet med samhället är alltså vad 

socialpsykologin riktar sig mot att förstå och upplysa om (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). 

Författarna menar att samhället påverkas av individerna samtidigt som individerna påverkas 

av samhället (ibid.). En del av rollteorin är Ebaughs (1988) teori om att lämna en roll och som 

tillämpas i vår studie. Rollteorin utgår ifrån att undersöka de sociala rollerna, som är en del av 

individens personlighet, och hur de påverkar det individuella beteendet (Angelöw, Jonsson & 

Stier, 2015). De sociala rollerna utgör inte endast en roll utan flera skiftande roller i vardagen 

(ibid.). Eftersom vår studie fokuserar på gängmedlemmars exitprocess är Ebaughs (1988) 

teori relevant. 

 

3.1 Ebaughs teori 

Ebaugh (1988) beskriver role exit som en social process som innebär att lämna en viktig roll 

för individens identitet och därefter skapa en identitet av en ny roll. Oavsett vilken roll en 

individ lämnar går det att identifiera likheter och därför generalisera processen (ibid.). Detta 

kommer vi fortsättningsvis benämna som exitprocess. Övertagandet av en ny roll innebär 

oftast ett identitetsbyte (ibid.). Författaren menar att alla före detta medlemmar av något slag 

har varit en del av en grupp eller en social kategori vilket har blivit en del av identiteten. 

Samhällets syn på individer som lämnat en roll beskrivs av författaren som något som de före 

detta måste hantera och bemöta konstant. Vilket beror på att andra människor kan reagera på 

individens tidigare roll (ibid.). 

 

3.2 Exitprocessens steg 

3.2.1 Första steget 

Ebaugh (1988) skriver om fyra olika steg i exitprocessen. Det första steget är det som 

författaren kallar för första tvivlen. Här börjar individen ifrågasätta och tvivla över rollen. 

Ebaugh (ibid.) belyser olika kategorier av händelser som ledde till att individer började tvivla 

över sin dåvarande roll. Den första kategorin är förändringar inom organisationen individerna 

var anslutna till i och med sin dåvarande roll. Den andra kategorin är utbrändhet som är en 
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negativ konsekvens av en individs rollrelaterade stress och som sker över tid, oftast flera år. 

Besvikelse och plötsliga förändringar i relationer är den tredje kategori som beskrivs leda till 

första tvivel. Det centrala inom denna kategori är enligt Ebaugh (ibid.) kontrasten mellan den 

idealiserade bilden av rollen och verkligheten. Specifika händelser som triggar de första 

tvivlen är den fjärde och sista kategorin. Ebaugh (ibid.) betonar att det finns olika signaler 

som visar på att individen är missnöjd med sin roll, vilket upptäcks av andra personer i 

individens nära krets. Hur individens omgivning reagerar på dessa signaler kan antingen 

förstärka eller försvaga individens övervägande om den nuvarande rollen. Positiv respons i 

form av empati och förståelse kan leda till förstärkande av tvivel, medan negativ respons kan 

leda till att de gamla positiva sidorna av rollen får mer plats än de negativa (ibid.). 

 

3.2.2 Andra steget 

Det andra steget i exitprocessen är sökandet efter alternativa roller där olika rollers för- och 

nackdelar jämförs med varandra (Ebaugh, 1988). Författaren nämner att erfarenhet och 

personliga intressen, bland annat, kan begränsa sökandet efter en annan roll. När en individ 

väger för- och nackdelar i detta steg är positiva sidor med att stanna kvar i sin roll viktiga 

(ibid.). Detta kan exempelvis vara sociala relationer, säkerhet, trygghet och status. De tidigare 

nämnda signalerna som tyder på att individen är missnöjd med sin roll blir i detta steg mer 

medvetna (ibid.). Individen fokuserar då på det egna beteendet som tyder på missnöje. På så 

sätt förstärks de första tvivel angående rollen. Signalerna blir även mer synliga för 

omgivningen. Får individen negativ respons av andra personer kan exitprocessen avbrytas 

eller fördröjas. Positiv respons däremot, ökar processen att söka efter alternativa roller och 

därigenom själva exitprocessen. Mot slutet av andra steget har individen oftast begränsat de 

alternativa rollerna till en eller ett fåtal. Vid denna tidpunkten är individen nära ett beslut om 

att lämna sin roll och ta över en annan (ibid.).  

 

3.2.3 Tredje steget 

Det tredje steget är vändpunkter (Ebaugh, 1988). Enligt författaren finns det fem olika typer 

av specifika vändpunkter (ibid.). Specifika händelser är första typen som leder till kluvenhet 

mot en aktuell roll som en individ har som sedan leder till att individen istället väljer att 

lämna den nuvarande rollen. Detta brukar oftast vara traumatiserande händelser, exempel på 

en sådan händelse är en familjemedlems bortgång. Den andra typen kallas för det sista strået 

och är händelser som följer av en gradvis uppbyggnad av känslor. Tidsrelaterade faktorer är 
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den tredje typen av vändpunkt och baserar sig på faktorer som är tidsrelaterade. Dessa 

faktorer är kopplade till möjligheter som är tidsbegränsade såsom exempelvis arbeten som är 

tillgängliga vid en viss tid. Ursäkter är den fjärde typen och består av incidenter som ger 

ursäkter eller motiveringar för behovet av att lämna en viss roll. Den femte och sista typen av 

vändpunkt är antingen/eller alternativ som individen går igenom under sin exitprocess. Denna 

typ handlar om självinsikt i de val som individen gör, här handlar det om att individen inser 

att ett val om att inte lämna en roll kan leda till seriösa konsekvenser (ibid.). 

 

3.2.4 Fjärde steget 

Det fjärde steget kallas för att skapa den före detta rollen (Ebaugh, 1988). Detta steg 

karakteriseras av kontrasten mellan individens självdefinition och de sociala förväntningarna. 

Människorna i det omgivande samhället förväntar sig ett beteende som tillhör den gamla 

rollen medan individen själv försöker bli av med den tidigare bilden av rollen. Det finns två 

typer av roller man lämnar (ibid.). Den första är att de roller man lämnar är accepterade av 

samhället, alltså positiva ändringar såsom att lämna rollen som kriminell. Den andra är att 

lämna en roll och övergå till en socialt mindre accepterad roll som exempelvis att skilja sig. 

Ebaugh (ibid.) framhäver att stereotyper kopplade till den förre detta rollen ofta hänger kvar. 

Det betonas även av författaren att före detta relaterar till tidigare gruppmedlemmar av den 

förra rollen men också till andra före detta. Något ytterligare som lyfts fram i det fjärde steget 

är närvaron av de sista tankarna, tankarna om de positiva sidorna av den tidigare rollen som 

jämförs med känslan av nostalgi (ibid.).  

4. Metod 

4.1 Val av vetenskapsteoretisk ansats 

Den vetenskapsteoretiska ansats som studien utgår från är hermeneutiken där tolkning och 

förståelse är grunden (Thomassen, 2007). Hermeneutiken var tidigare en lära om texttolkning 

men i modern tid har den utvecklats till en allmän teori om tolkning och förståelse (ibid.). 

Människans inre upplevda erfarenheter är alltid utgångspunkten för förståelse, upplevelserna 

kan därför förstås utifrån livsyttringar. Förståelse innebär att leva sig in i samt återge en 

individs “själsliv” (ibid.). Författarna menar att själslivet är något som inte kan förklaras utan 

är något som förstås. Både de kvalitativa intervjuerna och självbiografierna analyseras med 

stöd av hermeneutiken. Informanternas livsberättelser förstås utifrån deras egna återberättande 

om deras själsliv, alltså deras inre känsloliv. Intervjuerna och självbiografierna analyseras 
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utifrån hermeneutiken genom vår förståelse av att informanternas egna berättelser är deras 

egna tolkningar av situationen. Sedan tolkas informanternas livsberättelser och med hjälp av 

detta skapas en egen förståelse av deras upplevelser. För att kunna utveckla förståelsen i 

berättelserna är både delen och helheten av betydelse, vilket benämns som den hermeneutiska 

cirkeln (ibid.). Hermeneutiken är relevant för vår studie för att förstå vilka vändpunkter som 

haft en inverkan på valet att lämna gängkriminaliteten samt förstå upplevelserna av kontakten 

med de olika myndigheterna. 

 

4.2 Val av datainsamlingsmetod 

Studien utgår ifrån narrativa livshistorieintervjuer samt självbiografier. Livshistorier, 

livsberättelser och självbiografier utgår från en berättelse som är skapad som en social 

handling (Öberg, 2015). En social handling är ett sätt att bete sig i relation till andra 

människor. Livshistorieintervjuer baseras på intervjupersonernas definitioner och 

beskrivningar av sina egna liv (ibid.). Öberg (ibid.) menar att biografiska berättelser skapas 

genom livshistorieintervjuer, där intervjupersonen berättar om sitt liv och intervjuaren styr 

själva intervjuns riktning. Valet av livshistorier grundas på att få en inblick i de före detta 

gängmedlemmarnas väg ur den brottsliga verksamheten, alltså intervjupersonernas egna 

upplevelser. För att samla in den information som studien undersöker är livshistorieintervjuer 

relevanta då fokus ligger på intervjupersonernas egna upplevelser och beskrivningar av sitt 

tidigare liv. Dessutom är livshistorieintervjuer relevanta för att få en djupare inblick i deras 

tidigare livsval och handlingar. De får möjligheten att fritt berätta om deras bakgrund och 

därefter fokusera på just exitprocessen.Intervjuerna är semistrukturerade och utformade efter 

specifika teman med utrymme för fördjupningsfrågor (Bryman, 2018). Vi valde att ha 

semistrukturerade intervjuer på grund av att vi ville ge intervjupersonerna utrymme till att 

kunna berätta fritt utan att helt styras av oss som utför intervjuerna för att kunna nå betydande 

berättelser.  

 

När det gäller självbiografier finns fyra kvalitetskriterier att ta hänsyn till som Bryman (ibid.) 

lyfter fram. Kvalitetskriterierna är autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

meningsfullhet, som togs hänsyn till i valet av självbiografier. Autenticitet handlar om 

materialet är äkta och ifall det har en tydlig uppkomst. Detta togs hänsyn till genom att vi 

valde självbiografier som är skrivna av den individ som självbiografier handlar om och på så 

sätt är det säkrat att deras egna upplevelser är äkta. Trovärdighet innebär att materialet är 
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felfritt samt utan feltolkning. Trovärdighet togs hänsyn till då vi som läsare hade i åtanke att 

självbiografierna kan vara vinklade och påverkade på grund av exempelvis vinstintresse. 

Representativitet handlar om ifall materialet representerar individer i samma kategori. 

Representativitet togs hänsyn till genom att vi kombinerar självbiografierna med intervjuerna 

för att upptäcka ifall självbiografierna är representativa i sin kategori. Det sista 

kvalitetskriteriet är meningsfullhet och handlar om ifall materialet är tydligt och begripligt. 

Under tiden vi läst självbiografierna har vi upptäckt att materialet är tydligt och begripligt. 

 

4.3 Övervägande av urval och urvalsmetod 

Bryman (2018) skriver att målstyrt urval är lämpligt för kvalitativ forskning då metoden utgår 

från intervjupersoner som är relevanta sett utifrån forskningsfrågorna. Vi har alltså valt 

intervjupersonerna utifrån vad som ska undersökas, problemformuleringen, och inte 

slumpmässigt. Intervjuerna har skett med medlemmar från avhopparverksamheten KRIS. Vi 

valde KRIS just för att det är en verksamhet som ger stöd till avhoppare och där avhopparna 

genomgått en exitprocess som för studien är relevant. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) 

tar upp antalet intervjuer som behöver genomföras för att öka säkerheten att få in material 

som representerar gruppen man fokuserar på i sin studie. Författarna diskuterar att sex till åtta 

intervjuer bör genomföras för att säkra en bra kvalitet för studien. 

 

Självbiografier om vägen ur gängkriminalitet, som också är en form av livshistoriskt material 

(Öberg, 2015), presenteras tillsammans med intervjuerna. Vi använder självbiografier som 

specifikt behandlar ämnet att lämna gängkriminalitet. Niclas Jansson (2008) skriver i sin 

självbiografi om sitt kriminella förflutna liv och hans väg tillbaka till ett icke-kriminellt liv. 

Dervis Aksay (2017) beskriver flytten till Sverige, att integrationen inte fungerade i det nya 

landet, hur han på det sättet hamnade i den kriminella banan och sedan hur han tog sig ur den.  

 

Då denna studie utgår både från narrativa intervjuer och självbiografier är dessa totalt sju. Vi 

har alltså genomfört fem intervjuer och läst två självbiografier. Varför vi har valt två olika 

metoder är för att upptäcka vad som lyfts fram i självbiografierna samt i intervjuerna 

angående våra frågeställningar. Självbiografierna används som ett komplement till 

intervjuerna och av den anledningen utgår även självbiografierna utifrån studiens 

forskningsfrågor. Vi använder oss av begreppet informanter som ett samlingsbegrepp för både 
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intervjupersonerna samt självbiografierna. Vi anser att begreppet informanter är lämpligast 

för vår studie.  

 

4.4 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar genomfördes en kvalitativ studie som utgår från en  

hermeneutisk ansats som syftar till att förstå informanternas egna erfarenheter och 

upplevelser. Vi valde i samband med vår kvalitativa studie att utföra semistrukturerade 

livshistorieberättande intervjuer. Fördelar med semistrukturerade intervjuer är att man kan 

variera fasta frågeställningar som är önskvärda samtidigt som det finns möjlighet att 

komplettera med fördjupningsfrågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Ännu en fördel 

med semistrukturerade intervjuer enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (ibid.) är att frågornas 

uppställning inte heller behöver följas exakt utan kan variera beroende på varje individs 

berättelse. En nackdel med denna typ av intervju kan ses utifrån intervjupersonernas 

perspektiv. Intervjuerna gjordes under en period då många andra också genomförde sina 

studier vilket ledde till att intervjupersonerna redan innan oss blivit intervjuade vid upprepade 

tillfällen. Intervjupersonerna uttryckte att intervjuer så tätt inpå varandra kan bli tjatigt. Med 

hänsyn till detta skulle det kunna övervägas att genomföra en fokusgruppsintervju istället. 

Fokusgruppsintervjuer hade kanske ansetts vara något mer varierande där de hade kunnat 

lyssna på de andra, prata för sig samt för en diskussion med de andra deltagarna. Samtidigt 

anser vi att det är en styrka att få ta del av individers egna upplevelser utan att de påverkas av 

varandras berättelser och därför använde vi oss av individuella intervjuer. En nackdel med 

kvalitativ forskningsintervju är dock att den är alltför personberoende och snedvriden (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Ännu en nackdel som Kvale och Brinkmann (ibid.) tar upp är att denna 

typ av studie är icke generaliserbar eftersom intervjuerna utgår ifrån för få intervjupersoner. 

Trots begränsningarna med den valda metoden anser vi att kvalitativa intervjuer är lämpliga 

för vår studie då vi lär känna intervjupersonerna genom samtal och vi får även kunskap om 

deras erfarenheter samt upplevelser (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Intervjuerna men också självbiografierna är ett livshistoriskt material då författarna i 

självbiografierna berättar om sitt liv samtidigt som vi skribenter styr inriktning utifrån vad 

som är relevant för vår studie (jfr. Öberg, 2015). Självbiografier är en lämplig metod när 

syftet handlar om att få kunskap om individers egen förståelse av sina upplevelser (ibid.). En 

nackdel med självbiografier är dock trovärdigheten i berättelsen eftersom författarna kan vara 
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styrda av exempelvis vinstintresse. På så sätt kan författaren anpassa sig och skriva efter vad 

som fångar läsarens intresse (ibid.).  

 

Genom att vi blandar två olika typer av material, alltså intervjuer och självbiografier, så kan 

självbiografierna fungera som komplement till andra informationskällor som i vår studie är 

intervjuerna (jfr. Bryman, 2018). Under intervjuerna kan vi få en djupare förståelse just för att 

vi har möjligheten att ställa följdfrågor. Vi kan inte ställa följdfrågor till självbiografierna utan 

vi har endast det materialet som står skrivet att utgå ifrån och enligt oss är det en begränsning 

med självbiografierna. Genom att blanda två olika typer av material kan resultatet i studien 

påverkas då intervjuerna kan bidra till mer material då vi kan styra intervjun genom 

följdfrågor. Vi har dock inte den möjligheten när vi läser självbiografierna, materialet från 

självbiografierna blir alltså inte lika utförligt. För att nå en djupare förståelse i 

självbiografierna behöver vi läsa mellan raderna, det vill säga att vi själva får tolka 

självbiografierna utifrån vad som berättas. Två olika material i studien kan påverka vårt 

resultat även genom att våra egna tolkningar tar större plats i självbiografierna än i 

intervjuerna. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2018) skriver om reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning. Eftersom reliabilitet 

och validitet är vanligast i kvantitativ forskning behöver det anpassas för att tillämpas på 

kvalitativ forskning då fokus inte ligger på att mäta resultat. För bedömning av en kvalitativ 

studie bör kriterierna reliabilitet och validitet tas hänsyn till. 

 

4.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan delas in i extern och intern reliabilitet (Bryman, 2018). Extern reliabilitet 

handlar om ifall studien kan genomföras igen. I kvalitativa studier behöver forskaren som ska 

genomföra en likadan studie inta en liknande social roll som den tidigare forskaren. Resultatet 

i vår studie är kontextbunden till exempelvis tid och plats, därför hade resultatet sett 

annorlunda ut ifall studien skulle genomföras igen. Intern reliabilitet innebär att vi som 

författare av studien tolkar studiens resultat på samma sätt (ibid.). Vi anser att den interna 

reliabiliteten har uppnåtts då vi har haft kontinuerliga diskussioner under skrivprocessen.  
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4.5.2 Validitet  

Validitet syftar till hur forskaren observerar och identifierar det som syftas att undersökas. 

Validitet kan delas in i intern och extern validitet. Intern validitet går ut på en bedömning om 

de slutsatser som framkommit i studien hänger ihop med resultatet eller inte (Bryman, 2018). 

Det som var meningen att studera, alltså före detta gängmedlemmars egna upplevelser av 

exitprocessen samt myndighetskontakten, har kopplats till både teori och tidigare forskning. 

Extern validitet syftar däremot på om resultaten kan generaliseras till andra miljöer och 

situationer (ibid.). Syftet med studien har varit att ta del av informanternas egna upplevelser 

och av den anledningen anser vi inte att resultaten bör generaliseras. 

 

4.6 Tillvägagångssätt 

När vi till en början bestämde oss för att skriva om gängmedlemmar började vi söka efter 

tidigare forskning. Efter att ha sökt och läst tidigare forskning beslutade vi oss för att skriva 

specifikt om exitprocess och myndighetskontakt. Vi började leta efter tidigare forskning i 

olika databaser som exempelvis ProQuest, SwePub samt Libris. Sökorden vi använde oss av 

var bland annat “turning points”, “desistance”, “ex-offenders”, “gang members”, “social 

services” och “authorities”. När vi kände att vi fått en god överblick över ämnet bestämde vi 

oss för att höra av oss till olika avhopparverksamheter. Vi fick kontakt med KRIS och därefter 

skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1). Vi började utforma en intervjuguide (se 

bilaga 2) med frågor som utgår från studiens frågeställningar. Därefter bokade vi in tider för 

fem intervjuer och alla skedde på samma dag. Intervjuerna hölls på KRIS och de spelades in 

med mobiltelefon efter intervjupersonernas samtycke. 

 

Under tiden vi kontaktade olika avhopparverksamheter för intervjuerna, letade vi även efter 

relevanta självbiografier. När vi hittade två självbiografier som vi tyckte passade för vår 

studie började vi även utforma läsefrågor (se bilaga 3). Det insamlade materialet, alltså både 

intervjuerna och självbiografierna, transkriberades och utifrån det delade vi in materialet i tre 

olika teman och dessa är bakgrund, exitprocessen och myndighetskontakt. Vi transkriberade 

intervjuerna och självbiografierna för sig och vi använde oss av olika metoder för 

transkriberingen. Under tiden vi läste självbiografierna markerade vi i texten med lappar i 

olika färger utifrån våra teman och utifrån våra läsefrågor (se bilaga 3). Transkriberingen av 

intervjuerna skedde genom att vi lyssnade på inspelningarna av intervjuerna medan vi 

antecknade ned det som berättades. Vi delade sedan in texten i de olika teman vi har för att 
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lättare koppla intervjuerna och självbiografierna i resultat- och analysdelen. Under 

bearbetningen av materialet började vi analysera resultatet med hjälp av tidigare forskning 

och teori. I samband med analysen av resultatet utformades flera underrubriker. Intervjuerna 

och självbiografierna har analyserats för sig men presenteras ihop i resultat- och analysdelen.   

 

4.6.1 Tillvägagångssätt av intervjuer samt självbiografier 

 

Till intervjuerna utgick vi ifrån individer som varit gängmedlemmar och som genomgått en 

exitprocess. Därför vände vi oss till avhopparverksamheter, vi tog kontakt med tre olika 

avhopparverksamheter och skickade ut informationsbrevet (se bilaga 1). Vi fick endast svar 

från avhopparverksamheten KRIS som kopplade oss vidare till den KRIS verksamhet som 

kunde ta emot oss. Vi ringde och bokade tid och berättade hur många intervjupersoner vi 

behövde. När vi valde intervjupersoner så var det endast av betydelse att de genomgått en 

exitprocess. Vi fokuserade alltså varken på ålder, kön och hur länge de varit före detta 

gängmedlemmar. 

 

När vi sökte efter självbiografier till vår studie sökte vi efter självbiografier med författare 

som har varit gängmedlem samt genomgått en exitprocess. Vi hittade tre självbiografier som 

vi ansåg vara relevanta till vår studie, men efter att vi läst oss in böckerna fann vi att en av 

böckerna inte var relevant längre. Detta på grund av att vi upptäckte att författaren aldrig varit 

med i gäng utan författaren utförde brottsliga handlingar på egen hand. Av den anledningen 

valde vi bort den självbiografin och behöll de andra två. Efter att vi bestämt oss för att 

använda oss av Aksays (2017) och Janssons (2008) självbiografier valde vi att läsa varsin 

självbiografi. Självbiografierna är väldigt omfattande där författarna bland annat beskriver det 

tidigare livet, hur de hamnade i gängkriminalitet, kontakten med myndigheter och hur de tog 

sig ut ur gängen. Vägen in i gängkriminaliteten och tiden som gängmedlemmar var det som 

utgjorde den största delen i självbiografierna. Trots detta har de delarna som behandlar 

exitprocessen och myndighetskontakten varit tillräckliga för vår studie, då de har beskrivits 

och tagits upp av författarna i båda självbiografierna vid flera tillfällen.  

 

4.7 Analysmetod 

När vi analyserade vårt material utgick vi från kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys inriktar sig på tolkning av texter och används inom exempelvis 

humanvetenskap (Lundman & Graneheim, 2017).  Varför vi anser att innehållsanalysen är 

lämplig för vår studie är bland annat för att vi har valt en hermeneutiskt ansats. Innehållet i 
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intervjuerna och självbiografierna utgick ifrån en manifest och en latent innehållsanalys under 

transkriberingarna. Manifest innehållsanalys handlar om det uppenbara innehållet, det vill 

säga det uppenbara i det som framförs. Latent innehållsanalys innebär det underliggande 

budskapet i berättelser alltså det som sägs mellan raderna (ibid.). När vi analyserat 

intervjuerna har vi gjort detta genom manifest innehållsanalys, där vi ger en beskrivning av 

materialet samt där vi har en lägre tolkningsgrad. Lägre tolkningsgrad innebär att man är mer 

textnära och konkret i analysen av materialet (ibid.). När vi analyserat självbiografierna har vi 

använt oss av den latenta innehållsanalysen där vi även haft en högre tolkningsgrad. Högre 

tolkningsgrad handlar om större utrymme för tolkning (ibid.). Till skillnad från intervjuerna 

har vi tolkat självbiografierna i högre grad, genom att läsa mellan raderna.  

 

I början av analysprocessen läste vi igenom det transkriberade materialet flera gånger och 

därefter samlade vi alla meningsenheter. Meningsenheter kan utgöras av exempelvis 

meningar och stycken i en text som förs samman utifrån innehåll och sammanhang (Lundman 

& Graneheim, 2017). I samband med detta fann vi relevanta meningar och citat för våra 

frågeställningar. Därefter skedde en kondensering av texten, som innebär en process som 

avser att förkorta texten (ibid.). Vi förkortade alltså texten utan att ta bort det centrala 

innehållet i texten. Efter kondenseringen kodade vi meningsenheterna genom att namnge dem 

för att ge en beskrivning av innehållet. I samband med kodningen skedde en tematisering av 

innehållet, därefter gjorde vi underteman för materialet. Under analysprocessen av 

självbiografierna markerade vi dessutom i självbiografierna med hjälp av lappar i olika färger 

utifrån teman och läsefrågor medan vi läste. Varje tema hade en specifik färg och varje 

läsefråga ingick i de olika teman.  

 

4.8 Etiska överväganden 

Intervjuerna i studien utgår från individer som tagit sig ur gängkriminalitet. 

Intervjupersonerna är medlemmar i en avhopparverksamhet och informerades i förväg om 

studiens syfte och att känsliga personuppgifter anonymiseras utifrån lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003:460 §3 pt. 1). Det finns fyra forskningsetiska principer 

att ta hänsyn till i forskningsprocessen. Det första är informationskravet som innebär att 

forskare bör informera om studien som ska utföras och få samtycke av forskningspersonerna. 

Forskningspersonerna ska informeras om att det är frivilligt att delta och att det går att avbryta 

intervjun. Forskaren ska ytterligare informera hur och var studien kommer att publiceras. Det 
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andra är samtyckeskravet, som handlar om att de som aktivt deltar i undersökningen har 

självbestämmanderätt gällande villkor och hur länge de vill medverka. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet och innehåller en försäkran om anonymitet. Nyttjandekravet är det 

sista kravet och innebär att insamlade uppgifter om enskilda individer endast får användas i 

den aktuella studien (Vetenskapsrådet 2011).   

 

Inför intervjuerna togs dessa fyra krav i beaktande. Informationskravet uppfylldes genom ett 

informationsbrev som skickades ut till avhopparverksamheten för att nå fram till relevanta 

intervjupersoner. De som intervjuades representerar den verksamhet de är med i och därför 

bedöms de tagit sig genom processen och på grund av detta är det inte etiskt fel att intervjua 

dem. Innan inspelningen av intervjuerna genomfördes så gav intervjupersonerna först 

samtycke till detta vilket följer av samtyckeskravet. Konfidentialitetkravet togs hänsyn till då 

individernas personuppgifter anonymiseras exempelvis genom att ändra namn på individerna. 

I samband med detta anonymiseras även staden som intervjuerna utfördes i. Detta görs för att 

individernas identitet inte ska röjas med anledning av att man sedan inte ska kunna koppla ett 

visst svar till en viss individ (Vetenskapsrådet, 2011). Insamlade uppgifter har endast nyttjats 

i denna studie och därmed följs nyttjandekravet. 

 

När det gäller självbiografierna så togs de forskningsetiska principerna hänsyn till, men inte i 

lika stor utsträckning som i intervjuerna. Författarna berättar om sitt tidigare kriminella liv 

och har själva gått ut med berättelserna, vilket gör att materialet är tillgängligt för alla. Av den 

anledningen bedöms inte studien gå emot de forskningsetiska principerna. Vi har dock tagit 

hänsyn till att självbiografierna kan vara vinklade och påverkade. Något som kan styra 

författarskapet är exempelvis vinstintresse och därigenom skriver författaren på ett anpassat 

sätt för att fånga läsarnas intresse.  

 

4.9 Arbetsfördelning 

Genom hela studiens skrivprocess har vi arbetat gemensamt. En viss uppdelning av arbetet 

har funnits, vi har sökt efter tidigare forskning separat samt sammanfattat artiklarna. Vi har 

även läst varsin självbiografi för att effektivisera processen. Fastän att läsningen skedde på 

var sitt håll har vi skrivit allting gemensamt. Intervjufrågorna och läsefrågorna utformades 

tillsammans och båda författarna har varit med vid genomförandet av intervjuerna med 

fördelat ansvar. Transkriberingen av intervjuerna och självbiografierna har genomförts av 

båda författarna. Båda författarna i studien har ansvar för samtliga delar i examensarbetet.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys att presenteras. Studiens resultat 

analyseras med stöd av Ebaughs (1988) teori om exitprocessen samt tidigare forskning. Vi har 

valt att dela upp olika teman i underrubriker för att tematisera vårt resultat utifrån våra 

frågeställningar. Våra teman är bakgrund, exitprocessen samt myndighetskontakt. Fokus 

ligger på exitprocessen och myndighetskontakt. Både intervjuerna och självbiografierna 

sammanvävs i detta avsnitt. Vi använder oss av citat både från intervjuerna och 

självbiografierna för att göra texten tydligare eftersom det ökar förståelsen för informanternas 

perspektiv. Intervjupersonerna anonymiseras och benämns som IP1, IP2 och så vidare. 

Författarna till de två självbiografierna Niclas Jansson (2008) samt Dervis Aksay (2017) 

kommer benämnas med författarnas riktiga namn. Vi börjar med att presentera 

intervjupersonerna och författarna nedan. 

 

Intervjuperson 1: är en 22-årig man och har sen tidig ålder haft en kriminell livsstil men bröt 

sitt mönster för ca. två år sen då han tidigare varit medlem i ett Mc-gäng. 

Intervjuperson 2: är en 40-årig kvinna som sen 19 år tillbaka lämnade sitt förortsgäng.  

Intervjuperson 3: är en 25-årig man som lämnade sitt förortsgäng för tre år sedan. 

Intervjuperson 4: är en 36-årig man som haft en lång bakgrund som gängmedlem men som 

avslutade gängmedlemskapet för 11 år sen. 

Intervjuperson 5: är en 29-årig kvinna som sedan tre år tillbaka lämnat sitt gäng och sin 

kriminella livsstil. 

 

Självbiografi av Niclas Jansson: Niclas har sedan tidig ålder varit inblandad i kriminella 

handlingar och vid 27-års åldern gick han med i sitt första Mc-gäng där han var medlem i två 

år. Det andra gänget han var med i var Mc-gänget Bandidos men det medlemskapet höll 

endast två månader. Efter gängkriminaliteten utvecklade han även ett drogmissbruk. 

 

Självbiografi av Dervis Aksay: Dervis Aksay flyttade till Sverige från Turkiet eftersom han 

gifte sig med en kvinna från Sverige. Problem i äktenskapet bidrog med en polisanmälan som 

var början på Dervis kriminella bana. När Dervis var 28 år började han att samarbeta och 

utföra brottsliga handlingar med sitt nya nätverk som han lärde känna då han satt inne i 

fängelse.  
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5.1 Bakgrund 

Nedan följer informanternas berättelser om bland annat vilken position i gänget de hade. Alla 

informanter har inte haft en specifik position i gänget men två av intervjupersonerna och båda 

författarna i självbiografierna har haft en position i gänget de var med i. IP 1 hade en position 

som ledare i ett förortsgäng som han var delaktig i att skapa. Som ledare i ett förortsgäng så 

rekryterade han nya medlemmar från förorten. Som Puhakka (2005) nämnt så är medlemmar i 

gäng oftast unga män från utsatta områden, IP 1 är uppväxt i ett utsatt område vilket kan varit 

en bidragande faktor till att han skapade sitt egna förortsgäng då han var 14 år. Fram till 17-

årsåldern var han ledare i förortsgänget men efter det ville han upptäcka vad andra gäng hade 

att erbjuda. IP 1 anslöt sig till ett Mc-gäng där han fick tillgång till mer pengar, droger och 

bekräftelse. När han blev medlem i Mc-gänget fick han en position som vicepresident där han 

hade ansvaret att rekrytera nya medlemmar och styra andra. Vid ett tillfälle som detta hade det 

varit bra ifall exempelvis någon myndighet eller någon i IP 1:s omgivning hade visat IP 1 en 

annan väg eller erbjudit honom andra alternativ såsom jobb eller studier. Det kanske hade 

medfört att IP 1 hade valt att lämna förortsgänget än att söka sig vidare till ett Mc-gäng. 

Genom exempelvis jobb eller studier hade IP 1 fått pengar och bekräftelse fast på ett annat 

sätt. Det hade kanske även stoppat honom från att leva ett kriminellt liv och även dra undan 

honom från droger.  

 

IP 3 kallade sig själv och blev kallad för “mäklare” när han var medlem i ett förortsgäng. Då 

han hade ett brett kontaktnät fick han positionen som “mäklare” vilket innebar att det var han 

som kom med nya kontakter till gänget. Dessa kontakter var oftast i behov av droger som IP 

3:s förortsgäng kunde förse dem med. Berger et al. (2017) menar att gängmedlemmar som 

varit aktiva i gänget i fler än tre år blir så kallade kärnmedlemmar. Enligt författarna har 

kärnmedlemmarna särskilda uppgifter i gänget såsom att rekrytera nya medlemmar. Både IP 1 

och IP 3 har varit gängmedlemar i fler än tre år och därför räknas de enligt författarnas 

definition som kärnmedlemmar. IP 3 hade exempelvis ansvaret att tillföra nya kontakter vilket 

är en uppgift som kännetecknar en kärnmedlem. Det går alltså att se en koppling mellan 

Berger et al. (2017) definition av vad en kärnmedlem är samt IP 1 och IP 3:s position i gänget.  

 

Jansson (2008) började som hangaround i ett Mc-gäng och övergick sedan till prospekt. 

Hangaround är den person som hänger med gänget men som inte är medlem. Prospekt är en 

så kallad provmedlem och klubben beslutar sedan om denne kan bli en fullvärdig medlem. 

Redan innan gängmedlemskapet, från tidig ålder, har han dock varit aktiv i kriminella 
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handlingar tillsammans med olika kompisgäng. Både droger och kriminalitet har funnits 

omkring honom genom både kompisar och familj såsom hans storebror. Omgivningen han 

växte upp i kan alltså ha haft en påverkan på hans val av livsstil. Efter ungefär två år i Mc-

gänget valde han att lämna gänget, men fortsatte de kriminella handlingarna på egen hand 

eller med andra kontakter. Efter en tid väcktes istället hans intresse för Mc-gänget Bandidos 

där han även blev antagen som hangaround. Medlemskapet i detta gäng höll dock inte mer än 

två månader då hans kriminella handlingar drastiskt minskade och han inte trivdes. Han kände 

att han fick de lågt rankade jobben som exempelvis ta hand om städningen samtidigt som han 

ville åt gemenskapen i ett gäng, vilket senare visade sig vara en falsk gemenskap för honom. 

Efter Bandidos slutade han med gängkriminaliteten och övergick istället till ett drogmissbruk.  

 

Aksays (2017) kriminella liv startade på riktigt då han var 28 år och efter att han avtjänat sitt 

första fängelsestraff. Under tiden han satt inne i fängelset lärde han känna nya kriminella 

individer. När han hade fått ett nytt nätverk och hittat sin nya grupp så började de planera vad 

för brottsliga handlingar de skulle utföra efter strafftiden, hur de skulle samarbeta. Det enda 

som räknades för gänget var att affärerna skulle ge de snabba pengar. Aksay (ibid.) förklarar 

att de agerade som torpeder åt andra, folk la exempelvis en beställning på misshandel och de 

utförde misshandeln mot betalning. Kokain var hans största försäljning och han kallades för 

“kranen”, alltså langaren. Aksay (ibid.) hamnade i häktet återkommande gånger, men under 

hans sista gång började han fundera över vad han ville göra med sitt liv.  

 

Resten av informanterna i studien hade ingen särskild position i gänget förutom att vara 

medlemmar. Medlemskapet i gängen varierade från sex till fjorton år och alla lämnade  

gängkriminaliteten i 20-årsåldern.  

 

5.2 Exitprocessen 

5.2.1 Händelser som leder till första tvivel 

Informanternas vändpunkter för exitprocessen varierade men i vissa fall var de även lika. De 

informanter som var medvetna om sitt kriminella liv hade försökt att sluta flera gånger med 

de kriminella handlingarna. IP 2 berättade att hon däremot inte var medveten om sina 

kriminella handlingar och sitt missbruk vilket ledde till att hon inte såg sig själv som en aktiv 

medlem.  
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Jag såg inte mig som en aktiv medlem, jag såg mig själv vara i periferin. Jag såg inte 

att jag hade ett missbruk heller… det var ju min livsstil. Jag tog det inte som att jag 

hade ett missbruk eftersom jag fick tabletterna utskrivna av läkaren så jag knaprade 

bara i mig det. (IP 2) 

 

Ett problem som uppstår när läkaren skriver ut tabletter till individer med missbruksproblem 

kan vara att de inte ser tablettintaget som ett missbruk, just för att det är utskrivet av en läkare. 

I IP 2:s fall var det tabletter för exempelvis ångest, stress och depression. “Jag manipulerade 

både läkaren och min mamma för att få tabletter som jag kunde missbruka.”  

 

Resterande informanter nämnde olika anledningar till att de försökt sluta tidigare, exempel på 

anledningar är dödshot, slagsmål, utbrändhet och i situationer när det kriminella livet 

påverkade familjen. Händelserna som nämnts ovan fick dem att börja ifrågasätta samt tvivla 

över gängmedlemskapet som även Ebaughs (1988) teori berör i det första steget till 

exitprocessen. Händelserna tillhör kategorierna utbrändhet, besvikelse och plötsliga 

förändringar i relationer samt specifika händelser som triggar de första tvivlen. Aksay (2017), 

Jansson (2008) och IP 1 var med om specifika händelser som triggade deras första tvivel. 

Aksay (2017) hade återkommande fått panikångest vilket även var det som triggade igång 

hans första tvivel till att sluta med de kriminella handlingarna. Janssons (2008) första tvivel 

aktiverades när han började uppleva svek och illojalitet i gänget. IP 1 funderade över om det 

var värt att leva under ständig stress, det var även det som fick honom att börja tvivla kring att 

vara en gängmedlem. 

 

Mycket fick mig att börja fundera på om det var värt… Det är inte värt att bli 

tillfångatagen av folk och bli torterad. Lika bra att bryta när man har chansen… innan 

man blir dödad. (IP 1) 

 

IP 2 och IP 5 blev utbrända vilket ledde till att de börja ifrågasätta sin roll i enlighet med 

Ebaughs (1988) andra kategori i exitprocessens första steg. IP 2 beskriver själv sitt tidigare 

liv; “Jag levde destruktivt, det blev mycket slagsmål, jag festade mycket och hamnade i 

fyllecell… Jag pallade helt enkelt inte mer.” (IP 2). IP 3 och IP 4 började ifrågasätta deras 

gängmedlemskap på grund av förändringar i nära relationer som i deras fall var relationen till 

mamman respektive dottern. Jansson (2008) började tvivla över sitt gängmedlemskap och sitt 

kriminella liv på grund av besvikelse.  
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Min självkänsla blev allt sämre och jag lät mig hunsas ordentligt. Tankarna på att 

hoppa av klubben grodde i skallen på mig. Den falska bilden av lojalitet, respekt och 

vänskap, som jag hade byggt upp, började sakta att raseras. (Jansson, 2008, s. 218) 

 

Det som hindrade informanterna att sluta med de kriminella handlingarna var pengarna, 

drogerna och hjälpsökandet. “Det var pengarna och drogerna som var svårast att lämna (…) 

de snabba enkla pengarna och drogerna som var prio ett.” (IP 4) 

 

Jag vågade inte be om hjälp. Det var svårt att erkänna att man behöver hjälp så det 

hindrade mig från att lämna kriminaliteten (...) tror man inte på sig själv så varför ska 

någon annan göra det. (IP 5) 

 

Utöver pengarna, drogerna och sökandet efter hjälp framkom det även att IP 1 som hade en 

hög position i gänget hade svårt att lämna ledarrollen då han var van att styra vad andra skulle 

göra. IP 1 har sen tidig ålder varit van vid att leda och styra folk på olika sätt, exempelvis 

hade han en ledarroll i sitt före detta gäng samt i sin familj. Då han inte hade någon 

fadersfigur hemma kände han att han behöver ta på sig den rollen, han kände även att han vill 

dra in pengarna till hushållet och kunna försörja sin familj. Det kan vara en anledning till 

varför IP 1 hade svårt att lämna ledarrollen eftersom han varje dag förut var en ledare.  

 

Som empirin visar började många tvivla över sin roll när något negativt hände som 

exempelvis hot, våld och utbrändhet. Omgivningen kan i första steget, som handlar om de 

första tvivlen, vara till stöd och påskynda processen att lämna gängkriminaliteten (jfr. Carson, 

Peterson & Esbensen, 2013). Vid varje incident som kan leda till att de första tvivlen 

aktiveras så kan det omgivande samhället alltså finnas som stöd. Detta kan ske genom att 

erbjuda dessa individer bättre alternativ än att fortsätta med gängkriminaliteten. Personer som 

ingår i det omgivande samhället är exempelvis lärare, myndighetspersoner såsom 

socialsekreterare och poliser samt ideella organisationer som exempelvis KRIS. I vissa av 

informanternas fall tog det tid att gå vidare och våga söka hjälp på grund av att de inte trodde 

att någon brydde sig. 
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5.2.2 Tankar om framtiden och alternativa roller 

Sökandet efter alternativa roller började för individerna vid olika tidpunkter i exitprocessen. 

Vid denna tidpunkt enligt Ebaugh (1988) är individerna nära ett avgörande beslut om att 

lämna en roll och ta på sig en annan. För vissa började sökandet redan då de små händelserna 

inträffade och för andra började det efter vändpunkten. Empirin visar dock att det inte alltid 

sker ett övervägande av alternativa roller, utan att informanterna istället fokuserade helt på att 

lämna den dåvarande rollen. “Tänk bara på idag, ta imorgon imorgon” (IP 5). Ebaugh (1988) 

påpekar att det finns fall då en annan tydlig roll inte är helt klar eller inte finns alls. I de fall i 

empirin, då ett övervägande över alternativa roller skett, så har det varit när exempelvis IP 4 

fick besked om att han ska bli pappa. Han berättade att han övervägde den alternativa rollen 

som pappa och rollen som gängmedlem innan han tog beslutet att lämna. Aksay (2017) 

började däremot överväga sin roll som pappa och den kriminella rollen efter hans vändpunkt. 

Genom övervägandet gjorde han en lista med vad han fått ut ur sitt kriminella liv samt vad 

han hade kunnat få ut om han inte var kriminell. Detta visar på att hans övervägande av en 

alternativ roll är medveten och organiserad genom den specifika listan och jämförelserna (jfr. 

Ebaugh, 1988). Hans lista om fördelar med att ha varit kriminell bestod av pengar, lyxliv, 

kvinnor, fina bilar, droger samt många fester. Listan med fördelar med ett icke kriminellt liv 

bestod hans hälsa, familjens tillit samt sina barns uppväxt. “Det var inte lika många punkter 

men de var mycket tyngre.” (Aksay, 2017, ss. 220-221). Författaren gör även en jämförelse 

om hur hans liv såg ut innan hans kriminella livsstil där han beskriver sig som en skötsam och 

ordentlig kille. Även Jansson (2008) gör en jämförelse där han jämför sina förväntningar på 

hur det skulle kunna vara att vara med i ett gäng och hur det till slut verkligen blev. Här 

krockade hans tidigare förväntningar på rollen som gängmedlem vad gällde gängets lojalitet 

och sanna vänner. Jansson (ibid.) skriver dock inget om någon alternativ roll att ta över, utan 

endast om övervägandet av hans roll som gängmedlem. I exitprocessens andra steg görs ofta 

en jämförelse med hur deras tidigare liv såg ut (Ebaugh, 1988). I empirin finner vi exempelvis 

att Aksay (2017) och Jansson (2008) gör denna jämförelse. 

 

Aksay (2017) menar att många före detta kriminella som har sysslat med försäljning av 

exempelvis droger har en förmåga att bli entreprenörer och kan använda det till något positivt. 

Aksay (ibid.) tar sig själv som exempel och kallar sig själv för arbetsnarkoman, då han istället 

för att utföra kriminella handlingar använder sin drivkraft att driva sin verksamhet Vision 

Center.  IP 1 beskriver också att han ville använda sina egenskaper på ett positivt sätt genom 

att exempelvis köpa och sälja bilar. Dessa tankar har idag utvecklats och formats till en vilja 
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att hjälpa andra ungdomar som befinner sig i samma situation som han tidigare varit i. Planer 

om att starta en ungdomsjour för killar har utvecklats men detta efter att han lämnat gänget. 

Genom att koppla Aksay (ibid.) och IP 1 framkommer det att sökandet efter en ny roll 

begränsas utifrån deras tidigare erfarenheter och personliga intressen, detta är något som 

Ebaugh (1988) lyfter fram. Aksay (2017) och IP 1 har båda en bakgrund av drogförsäljning 

och beskriver sig själva som driftiga. I sökandet av en alternativ roll blir just det centralt. De 

söker alltså efter en roll där de kan utnyttja sina tidigare erfarenheter och samtidigt sysselsätta 

sig med något de tycker om och brinner för.  

 

5.2.3 Att ta avstånd från gänget och reaktioner som väcks  

Processen att ta avstånd från gänget har sett likadant ut för nästan alla i det insamlade 

materialet. Majoriteten berättade att de tog avstånd från sina gäng genom att bara lämna utan 

att säga till någon i gänget. Enligt Carson, Peterson och Esbensen (2013) är detta en passiv 

metod av att lämna gänget, vilket även är den vanligaste metoden. Ett exempel ur materialet 

är IP 1:s beskrivning om hur han valde att lämna gänget: 

 

Jag lämnade bara så där, hade jag pratat med den högste ledaren i gänget hade dom 

krävt två miljoner av mig… Det hade gett dom en chans att sen fortsätta pressa mig på 

pengar. (IP 1) 

 

Utifrån det insamlade materialet i denna studie i koppling till Carson, Peterson och Esbensen 

(2013) kan det bekräftas att den vanligaste metoden är att de flesta väljer att bara lämna. IP 2 

är ett annat exempel på detta, i hennes fall var det tänkt att hon bara skulle vara på ett 

tillfälligt besök i en annan stad. Det slutade upp  att hon bosatte sig där. Jansson (2008) hade 

dock ett annat sätt att ta avstånd ifrån sitt Mc-gäng till skillnad från de andra. Jansson (ibid.) 

tillkallade de övriga medlemmarna i gänget till ett möte där han berättade om sitt beslut att 

lämna gänget. Resultatet av mötet var att gängmedlemmarna reagerade med en del sura 

blickar.  

 

Avhoppet väckte olika reaktioner i avhopparnas omgivning, där vi med omgivning menar 

familj, släkt, vänner och myndigheter de hade kontakt med. Familjens reaktioner såg likadana 

ut för intervjupersonerna där reaktionerna beskrivs som lättnad och glädje. Familjens positiva 

reaktioner kan förklaras genom att ingen av intervjupersonernas familjer var involverade i 

kriminella handlingar själva. Detta är något som kan ha haft en påverkan på att individen 
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kunnat lämna gänget. Vissa intervjupersoner fick ta emot reaktioner från de nära vännerna i 

gänget, reaktionerna bestod av känslor av svek samt ifrågasättande av avhoppandet. “Dom vill 

inte att man ska komma vidare men dom vill att man ska vara på samma nivå.” (IP 2). De 

resterande intervjupersonerna upplevde inga reaktioner av vännerna i gänget eftersom 

relationerna inte upplevdes som betydelsefulla. Aksay (2017) beskriver däremot att hela hans 

omgivning reagerade med tvivel kring hans avhopp. Han beskriver omgivningen som familj, 

vänner och myndigheter såsom polisen, kriminalvården samt tjänstemän på kommunen. 

Omgivningen tvivlade på att han skulle klara av det då han många gånger sagt att han skulle 

sluta med drogerna och de kriminella handlingarna (ibid.). Omgivningen trodde inte på hans 

förändring. Han förstod dock varför de tvivlade och var inte förvånad över att de inte blev 

särskilt glada över nyheten. Jansson (2008) hade inte mycket kontakt med sin familj och inte 

heller några vänner kvar. Han hade ingen kontakt med sin mamma och endast sporadisk 

kontakt med sin pappa och sina bröder. Deras reaktioner tas av den anledningen inte upp i 

självbiografin. Det som tas upp är den före detta flickvännen, som hade brutit med honom 

efter flera misslyckade försök att bli fri från kriminalitet och droger. Efter att han blivit ren 

tvivlade hon på att det var sant då han försökt sluta flera gånger tidigare. 

 

Vid tillkännagivandet av att avhoppet ska ske till andra blir beslutet mer bestämt (Ebaugh, 

1988). Empirin visar på att när individerna väl valt att berätta för andra om beslutet att lämna 

efter att vändpunkten inträffat, är det också svårare att återfalla. När beslutet om att lämna har 

tagits så sker förändringar både emotionellt och socialt, när beslutet genomförts måste 

individen ta ställning till att fullfölja exitprocessen (Ebaugh, 1988). Aksay (2017) tog 

ställning och fullföljde exitprocessen genom att gå på förändringsprogram som Aggression 

Replacement Training, ART,  Beteende Samtal Förändring, BSF samt Cocaine Anonymous, 

CA-möten. Janssons (2008) metod för detta var att börja föreläsa på ett HVB-hem om de 

dåliga sidorna med hans liv. Efter det blev han även anställd som behandlingsassistent. Alla 

intervjupersonerna är medlemmar i KRIS och avhopparverksamhet uppfyllde denna funktion 

för dem att göra beslutet officiellt. IP 5 hade dessutom innan KRIS valt att gå 12-

stegsprogrammet som behandling. 

 

5.2.4 Vändpunkter 

Vändpunkter karakteriseras av händelser som får individerna att träda ut ur gängen. Enligt 

Descormiers (2013) kopplar vändpunkter bort individen från gänget och detta påvisar även att 

exitprocessen är komplex. Vändpunkter är även Ebaughs (1988) tredje steg i exitprocessen, 
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hon beskriver att det finns fem olika typer av vändpunkter och den första är specifika 

händelser. Panikångest var den specifika händelse som blev IP 1:s vändpunkt som är den 

första typen av vändpunkt i Ebaughs (1988) teori. 

 

Jag var hemma och såg ingenting allt blev svart, fick en rush i kroppen och tänkte fan 

det kanske är bättre att sluta med allt det här och göra något jag egentligen vill göra 

istället för kriminaliteten. (IP 1) 

 

Panikångesten var även en konsekvens av vad gängkriminaliteten hade tillfört hans familj och 

flickvän. Inbrott och hot om våld var några av konsekvenserna som både han och hans nära 

fick utstå. IP 1 beskriver panikångesten som en konsekvens av hans kriminella liv, vilket fick 

honom att helt hoppa av sitt gäng samt sluta med alla kriminella handlingar. “Sen jag fick 

panikångest fick det mig att vända, det var det som fick mig att sluta röka, snusa och dra 

ladd.” (IP 1). Panikångesten var alltså en negativ upplevelse för IP 1, negativa upplevelser 

benämns som push faktorer av Carson, Peterson och Esbensen (2013) samt Berger et al. 

(2017).  

 

Jag tror alla behöver det. Alla i den kriminella världen behöver gå igenom någonting 

riktigt fucked-up i deras liv… Eller någonting som gör att det vänder helt annars 

kommer dom bara att fortsätta på samma bana. (IP 1) 

 

Föräldraskapet är en annan central vändpunkt för exitprocessen som tas upp av två 

informanter. IP 2 blev gravid då hon var 19 år vilket också blev hennes vändpunkt. När hon 

blev gravid beslutade hon sig för att flytta till en annan stad för att börja om på nytt samt för 

att hennes pojkvän bodde där. Enligt Descormiers (2013) kan en avidentifiering med gänget 

utlösas ifall man får barn. Alltså kan IP 2:s graviditet varit anledningen till hennes 

avidentifiering med gänget. IP 2 saknade sin hemstad och funderade på att någon gång flytta 

tillbaka. Längtan att återvända till hennes hemstad försvann efter att hon varit på sin kusins 

begravning, som också varit gängmedlem, och efter att hon träffade sitt gamla gäng. När hon 

umgicks med sitt gamla gäng så kände hon sig som en “outsider” och insåg att inget har 

förändrats sen hon valde att lämna. Det fick henne även att inse att hennes val att lämna 

gänget var det rätta. Detta blev ännu en vändpunkt för IP 2 som numera aldrig vill tillbaka till 

sin hemstad. Graviditeten kan analyseras utifrån Ebaughs (1988) antingen/eller alternativ i 

exitprocessens tredje steg. Detta genom att IP 2 insåg att hon måste förändra sin livsstil av 
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kriminalitet och droger för att hon blev gravid samt för att det inte skulle leda till 

konsekvenser som hade kunnat skada henne och hennes ofödda barn. Hennes graviditet var en 

positiv händelse som i samband med hennes förhållande utgör sociala band som är en så 

kallad pull faktor (Berger et al. 2017; Carson, Peterson & Esbensen, 2013).  

 

IP 4 lämnade gängkriminaliteten helt när han blev förälder men fortsatte med sina kriminella 

handlingar då han tog droger. Avidentifieringen med gänget för IP 4 var alltså likt IP 2, för 

båda var det föräldraskapet som utlöste avidentifieringen, att antingen precis fått ett barn eller 

vänta ett barn (Descormiers, 2013). IP 4 tog en överdos och föll ner på golvet då hans dotter 

var närvarande. Hans dotter som då var fem och ett halvt år gammal sprang ut till grannarna 

för att be om hjälp. Polisen samt ambulansen kom till lägenheten, socialtjänsten blev 

inkopplade och därefter blev dottern placerad på ett familjehem. Dotterns 

familjehemsplacering är en specifik händelse som på så sätt blev IP 4:s vändpunkt. Den 

specifika händelsen ledde alltså till att IP 4 började älta över sin dåvarande roll (Ebaugh, 

1988). IP 4:s vändpunkt utgörs, i likhet med IP 2, av sociala band till nära relationer (Berger 

et al. 2017).   

 

Utifrån empirin framkommer det att häktet och relationen till föräldrarna också har varit en 

vändpunkt. IP 5 hamnade i häktet vilket fick henne att inse att hon inte ville leva det livet. 

Häktet gav henne avstånd från hennes gäng, det destruktiva förhållandet och drogerna. På så 

sätt blev det tydligare för henne, hon tänkte på vad hennes föräldrar skulle säga och då tog 

hon beslutet att söka efter hjälp. Häktet för IP 5 var hennes specifika händelse i exitprocessens 

steg om vändpunkter (jfr. Ebaugh, 1988). Häktet ledde till att det väcktes en rädsla över 

fängelsestraff hos IP 5 vilket också räknas som en push faktor, alltså en negativ upplevelse 

(Berger et al. 2017; Carson, Peterson & Esbensen, 2013). För IP 5 var hennes vändpunkt 

häktet det vill säga vad som ledde henne till en avidentifiering med gänget, som Descormiers 

(2013) beskriver det som, då häktet uppfattades som en traumatisk händelse för henne. IP 3:s 

mål var att han skulle få tre års fängelse medan åklagaren yrkade på fem och ett halvt år. Han 

lovade sin mamma att ifall han får tre års fängelse så skulle han sluta med sina kriminella 

handlingar och lämna sitt gäng. Ifall han däremot skulle få fem och ett halvt år skulle han 

fortsätta sin kriminella bana eftersom hans mamma hade begränsad tid kvar att leva på grund 

av sin sjukdom. Mammans sjukdom och fängelsestraffet räknas som en tidsrelaterad faktor till 

IP 3:s vändpunkt (jfr. Ebaugh, 1988). Då IP 3:s mamma fick besked om att hon har fem år 

kvar att leva och då hans dom blev tre år fick han en möjlighet till att hinna spendera tid med 



 33 

sin mamma. Möjligheten är på så sätt tidsbegränsad (ibid.). Utifrån den negativa händelsen 

(push) gällande mammans sjukdom ledde det till en positiv händelse (pull) då detta blev hans 

vändpunkt. Händelsen baseras alltså på sociala band alltså en pull faktor (Berger et al. 2017; 

Carson, Peterson & Esbensen, 2013).  

 

Jag lovade mamma att sluta helt med allt det kriminella ifall jag skulle få tre års 

fängelse… och jag håller vad jag lovar. Hade jag fått fem och ett halvt år så hade jag 

fortsatt… hon hade ändå bara fem år kvar att leva. (IP 3) 

 

Descormiers (2013) betonar att en individ kan ha flera vändpunkter, vilket är fallet för 

Jansson (2008) då den första vändpunkten ledde till beslutet att lämna gänget och den andra 

ledde till att lämna missbruket. Vändpunkten för Jansson (ibid.) när det gäller att lämna Mc-

gänget var då han var på en kyrkogård med en annan Bandidosmedlem och besökte gravar 

som Mc-kriget lämnat efter sig. Efter alla andra mindre händelser och svek som lett till hans 

tvivel var det vid detta tillfälle han bestämde sig att lämna helt.  

 

Skulle jag ge mitt liv för någon i klubben? Skulle någon i klubben ge sitt liv för mig? 

tänkte jag då och började rannsaka mig själv. Svaret var glasklart, så till slut insåg jag 

att jag inte kände den kamratskap jag hade förväntat mig. (Jansson, 2008, s. 319, kurs. 

i originalet) 

 

Efter att han lämnat Bandidos övergick hans kriminalitet till ett drogmissbruk. Hans andra 

vändpunkt, när han bestämde sig för att sluta även med drogerna, var hans psykoser och ett 

mordförsök som han överlevt. Hans psykiska mående blev alltså hans vändpunkt och 

motivation till att inte falla tillbaka. Aksay (2017) beskriver sin sista gång på häktet med att 

han hade mycket tid att tänka. Han började för första gången fundera väldigt mycket över sitt 

liv och hur han skulle ändra på det. Vändpunkten i Aksays (ibid.) exitprocess var ett 

telefonsamtal och en utskällning av hans dotter. Det ledde till att han tog ett papper och 

började skriva en summering av hans liv de senaste åren medan han satt inne i sin cell.  

 

Jag frågade mig hur många gånger ska jag hålla på att åka ut och in på häkten och 

fängelser på det här sättet. Jag hade blivit skjuten och hotad, råkat ut för trafikolyckor 

och skadat båda benen. Flera gånger hade jag tagit överdoser. Två gånger hade jag 

tagits till sjukhus i ambulans för överdos och dessa överdoser hade kommit allt tätare. 
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Jag hade tur som levde! [...] Vad hade hänt med mitt liv, jag som var en så bra person 

med gjorde så otrevliga saker? Jag är inte en dålig människa - men mina handlingar 

hade varit dåliga. Vad fanns det för lösning? (Aksay, 2017, s. 9) 

 

Janssons (2008) första vändpunkt angående att lämna gänget och Aksays (2017) vändpunkt 

grundar sig i deras uppbyggnad av känslor. I Ebaughs (1988) teori kallas detta för det sista 

strået vilket innebär att någon har nått sin punkt. Den händelse som leder till att man når sin 

punkt är en lång process av tvivel och utvärdering av alternativ. Det sker på en tidpunkt då 

individen är beredd att fatta ett beslut och händelsen ger individen en möjlighet att lämna 

(ibid.). Jansson (2008) beskriver att han var trött samt besviken på både Mc-gänget och det 

kriminella livet. När han insåg att hans handlingar inte uppskattades eller ledde någonstans 

tröttnade han och det blev därmed hans vändpunkt. Aksays (2017) uppbyggnad av känslor 

bestod av att han hade ångest över att han svikit sina nära såsom barn och föräldrar. När hans 

dotter ringde och skällde ut honom fick han ett uppväckande vilket även blev hans vändpunkt. 

Han hade även ångest över att hans kriminella vänner svikit honom där han beskriver att 

“Vänskapen var inte mycket värd när det gällde att klara sitt eget skinn.” (Aksay, 2017, s. 9). 

 

Janssons (2008) andra vändpunkt däremot, är en specifik händelse (jfr. Ebaugh, 1988). 

Psykoserna och mordförsöket var en traumatisk upplevelse som fick honom att inse att det 

gått för långt. Mordförsöket är som Descormiers (2013) kallar det för en nära döden 

upplevelse. Nära döden upplevelse är även en av anledningarna till varför man beslutar sig för 

att lämna ett gäng (ibid.). Båda Janssons (2008) vändpunkter är negativa upplevelser och så 

kallade push faktor (Berger et al. 2017; Carson, Peterson & Esbensen, 2013). 

Kyrkogårdsbesöket, psykoserna och mordförsöket är alla negativa upplevelser som fick 

honom att inse behovet av att förändra sin livsstil. Efter att Aksay (2017) fått ett telefonsamtal 

av sin dotter insåg han att han inte kunde fortsätta på samma bana. Därför kan hans avhopp 

från det kriminella livet förklaras genom det sociala bandet till hans dotter som alltså är en 

pull faktor (Berger et al. 2017; Carson, Peterson & Esbensen, 2013). Dottern nämnde även 

hans ålder; “Du är snart fyrtio år. Vi vill inte ha en pappa som ringer från fängelset.” (Aksay, 

2017, s. 10). På grund av det började han reflektera över sin ålder och vad han hade fått ut ur 

sina år som kriminell. Författarna Carson, Peterson och Esbensen (2013) samt Berger et al. 

(2017) benämner åldern som en push faktor, alltså en negativ faktor.  
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5.2.5 Att bli en före detta gängmedlem och konsekvenser av att lämna 

Informanterna i studien har lämnat en roll som gängmedlem. Att lämna denna roll ses som 

positivt utifrån samhällets synvinkel. Det är alltså ett accepterat beslut som Ebaugh (1988) 

beskriver i det sista steget i exitprocessen, att skapa den före detta rollen. Utifrån empirin 

framkommer det att stereotyper kopplat till den tidigare rollen som gängmedlem, kriminell 

och missbrukare hängt kvar en tid. Kategoriseringen av en individ som kriminell leder till att 

de inte anses förtjäna hjälp av exempelvis myndigheter. Stereotyper är något som 

professionella behöver arbeta aktivt med hos sig själva för ett bra arbete med klienterna de 

möter. På grund av kategoriseringen och stereotyperna kan individen betraktas med 

misstänksamhet och därefter kan relationen mellan myndighetsutövare och klient påverkas 

(Arvidson & Johansson, 2018). Omgivningen såg alltså de före detta i empirin som opålitliga, 

manipulerande, våldsamma och omoraliska. Familj, vänner och myndigheter visade alla tvivel 

över att de verkligen lämnat den rollen bakom sig. Detta kan förklaras utifrån de många 

tidigare gångerna som individerna försökt sluta med de kriminella handlingarna men 

misslyckats. Som tidigare nämnt i studien är alla intervjupersonerna medlemmar i KRIS samt 

att Aksay (2017) grundade X-CONS. Dessa organisationer är till för bland annat före detta 

kriminella och att individerna söker sig till dessa organisationer tyder på att de känner en 

samhörighet och relaterar till varandra. 

 

Asså det här är ju som ett gäng (S) typ det är ju så… asså det är ju samma grej här 

liksom att man håller ihop och hjälper varandra. Jag kan ringa dom här tre på natten 

liksom och säga kom och hjälp mig så gör dom det liksom. Så det är lite samma grej 

typ. (IP 3) 

 

KRIS upplevs ha den gemenskap som IP 3 sökte efter i gänget och han beskriver det som 

något positivt att alla har samma eller liknande bakgrund vad gäller den kriminella aspekten. 

Att relatera till tidigare medlemmar i gänget parallellt med att relatera till andra före detta 

tillhör det fjärde steget i exitprocessen (Ebaugh, 1988). Som tidigare nämnt var pengarna det 

svåraste att lämna när det gällde kriminaliteten. Pengarna är också det enda som de beskriver 

att de saknar av den tidigare gängkriminaliteten alltså tänker de tillbaka på med nostalgi som 

Ebaugh (1988) beskriver det. Vid frågan om de någon gång tänker tillbaka på det tidigare 

livet är alltid pengarna en del av svaret. “Varje gång den 25e när man får lönen (S).” (IP 3). 
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Jansson (2008) har till skillnad från de andra upplevt konsekvenser i samband med avhoppet. 

Fastän gängmedlemmarna reagerade med sura blickarna så ledde det inte till några större 

protester där och då. Avhoppet tillförde kort därefter konsekvenser när ett par medlemmar i 

Bandidos senare försökte lura både honom och hans vänner på mycket pengar. Det mest 

förekommande är dock att inte uppleva några konsekvenser alls där Carson, Peterson och 

Esbensen (2013) syftar på yttre konsekvenser. Merparten av de före detta gängmedlemmarna 

fick inga sådana konsekvenser av att lämna sina gäng. “Jag upplevde inga konsekvenser så 

förutom i mig själv, det var svårt att börja om och anpassa sig när gamla tankesätt och 

beteenden hängde kvar.” (IP 2). Konsekvenserna beskrivs därmed som inre konsekvenser, 

alltså något som sker inombords.  

 

Inga konsekvenser alls… Det enda jag märkt är att mitt minne har försämrats efter alla 

droger jag tagit. Det var också tråkigt att sluta umgås med kompisarna nu känns det 

mer som om de är 15 till 20 år gamla för mig. När jag stöter på dom är det nyttigt för 

mig för då påminns jag om att jag gjort rätt val. (IP 4) 

 

Det insamlade materialet visar på flera fördelar med att lämna gänget. Alla fördelar kan 

grupperas i två olika kategorier: hälsa och sociala relationer. När det gäller hälsan ingår 

aspekter såsom att slippa stressen och rädslan, ta hand om sig själv genom att sluta med 

kriminalitet och missbruk som tär på kroppen. Den andra kategorin är sociala relationer, 

fördelen med de sociala relationerna var att de förbättrades eller återupptogs. De viktigaste av 

dessa var relationen till sina barn, partner och föräldrar. Utifrån empirin har det visat sig att 

den enda nackdelen med att lämna gänget har varit pengarna som de tjänade in genom 

gängkriminaliteten. 

 

5.3 Myndighetskontakt 

Utifrån empirin framkommer det att samtliga har varit i kontakt med flera myndigheter såsom 

polis, socialtjänst och kriminalvård. De ovan nämnda myndigheterna är 

människobehandlande organisationer (Arvidson & Johansson, 2018). Människobehandlande 

organisationer har människors välbefinnande i fokus som innebär att definiera, bibehålla eller 

förändra personliga egenskaper (ibid.). Enligt Bruhn (2018) behövs väl fungerande 

relationsarbete för lyckade sociala insatser. Lyckade sociala insatser förutsätter en relation där 

klienten blir sedd i sin unika situation men också en relation som är präglad av förståelse för 
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likheter och skillnader. Relationsarbetet riktas ofta mot individens omgivning, såsom 

exempelvis familjen, och handlar bland annat om att påverka och förändra individens 

livsvillkor (ibid.). Relationsskapande är en central del i relationsarbetet som innebär trygghet, 

tillit och respekt. Även Ebaugh (1988) betonar de professionellas betydelse i exitprocessen, 

detta genom att de professionella både kan fördröja eller påskynda processen. Aksay (2017) 

har varit i kontakt med alla nämnda myndigheter men även psykologer. Aksay (ibid.) berättar 

om sin erfarenhet kring möten med psykologer och berättar att det inte var till någon hjälp. 

“Jag hade självmordstankar och gick åter till psykologer men fortfarande utan något resultat.” 

(Aksay 2017, s. 138). Han hade sökt psykologhjälp två gånger men kände att det inte var till 

nytta då han inte fick ut något av det. Han kände även att hans problem inte kunde försvinna 

bara för att han pratar om dem.  

 

[…]Vad skulle jag göra? Jag sökte psykologhjälp i Sundbyberg, men det hjälpte inte 

mig på något sätt. Mina problem var ju sådana som inte gick att prata bort (Aksay 

2017, s. 120). 

 

Aksays (2017) erfarenheter av psykologerna är inte unikt i sitt slag och det är vanligt 

förekommande att avhoppare saknar den hjälp de eftersträvar (jfr. Kenemore & Roldan, 

2006). Detta motiveras med att psykologerna inte har egna erfarenheter av det kriminella livet 

och därför inte kan förstå målgruppen (ibid.). IP 1 har också varit i kontakt med psykologer 

men i hans fall så var han i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Till skillnad från 

Aksays (2017) erfarenheter så upplevdes mötet med BUP vara till stor hjälp och det var 

uppskattat. “BUP är mycket bra, dom har bra psykologer och mycket bra utbildad personal. 

Dom ger bra råd i livet och dom fick mig att känna mig normal.” (IP 1). Här betonas alltså 

psykologernas utbildning och professionalitet. Kenemore och Roldan (2006) lyfter fram att 

kunskap om klienten är nödvändigt för ett bra möte, vilket psykologerna i detta fall haft. Det 

positiva mötet med BUP kan förstås utifrån att IP 1 kände sig normal, inte enbart som en 

brottsling med stigmat som är kopplat till målgruppen. 

 

Myndigheterna fick av de flesta i studien skarp kritik efter flera negativa upplevelser. “Jag har 

inget bra öga för myndigheter överlag” (IP 3). Polisen och socialtjänsten är de myndigheter 

som fått mest kritik och för många i studien såg det lika ut. Utifrån empirin framkommer det 

att alla förutom IP 5 var negativt inställd till myndigheterna. IP 2 och IP 5 var de som 

uttryckte sig mer neutralt gällande polisens arbete, dock fortfarande inte helt positivt. 
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Samtidigt visar empirin att det kriminella tankemönstret är svårt att komma ifrån vilket också 

kan vara en förklaring till informanternas negativa tankar och beskrivningarna av 

myndigheterna. I tidigare forskning uppger många avhoppare att myndigheter inte har någon 

påverkan alls i beslutet att lämna gänget (Decker, Pyrooz & Moule, 2014). När det gäller 

myndigheternas påverkan på beslutet att lämna gängkriminaliteten framkommer det i empirin 

att myndigheterna inte påverkat deras beslut. IP 1 nämner däremot att alla möten med olika 

myndigheterna väckt tanken om att sluta med all kriminalitet och till och med hjälpa andra i 

liknande situation. IP 1 uttrycker en önskan om att hjälpa ungdomar som går igenom liknande 

erfarenheter som han själv tidigare gjort. Viljan att hjälpa andra är något vanligt 

förekommande utifrån tidigare forskning vilket dessutom visar att berättandet hjälper 

individen själv (Chan, 2014). Alla informanter har på så sätt berättat om sina erfarenheter. 

Flera har även nämnt att de tycker det är bra just för att belysa problemet och förbättra arbetet 

med före detta brottslingar. Genom att informanterna berättar om sina erfarenheter kan det 

fungera som stöd i att inte återfalla men det kan också leda till färre konflikter på grund av 

missförstånd. De tränar bland annat upp retoriken och förmågan att ta emot kritik (Chan, 

2014) vilket är något som hjälper dessa individer personligen. 

 

5.3.1 Kontakten med socialtjänsten 

Sex personer ur materialet nämnde att de någon gång har haft kontakt med socialtjänsten. 

Gemensamt för alla i det insamlade materialet är att de betonar att socialsekreterare är 

lättmanipulerade och fyrkantiga i sitt arbetssätt. 

 

De som har de här problemen blir snabbt mycket skickliga på att ljuga, precis som jag 

var. Folk som är utbildade i socialt arbete saknar ofta förmåga att skilja på sant och 

falskt. (Aksay, 2017, ss. 270-271). 

 

Avsaknaden av förmågan att kunna skilja på sant och falskt, alltså när en klient ljuger eller 

inte kan bero på socialsekreterarens erfarenheter. Det kan vara svårare att veta hur en person 

med en kriminell eller missbrukande bakgrund tänker ifall man själv inte varit involverad i 

kriminalitet och missbruk. Som Chan (2014) belyser i sin studie, upplevs det att en före detta 

brottsling ofta kan bidra med mer än vad en oerfaren socialarbetare kan när det gäller att 

hjälpa andra individer att lämna kriminaliteten. Detta kan förklaras utifrån att de före detta har 

en helt annan förståelse för situationen eftersom de själva har gått igenom en liknande 

situation vilket även Kenemore och Roldan (2006) påvisar i sin studie. Före detta brottslingar 
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besitter alltså praktisk kunskap medan socialarbetare har teoretisk kunskap som av 

informanterna inte beskrivs som tillräcklig. För att nå ett lyckosamt möte kan det därför vara 

av betydelse att sträva emot en balansgång mellan praktisk och teoretisk kunskap. Ungdomar 

är även mer mottagliga när det handlar om en person som kan relatera till deras livssituation 

och kan därmed fungera som en förebild. Ålder och erfarenhet kan också vara en bidragande 

faktor till att socialsekreterare uppfattas som lättlurade och lättmanipulerade. 

 

Socialsekreteraren var ung, så hon hade inte dom skillsen för att se igenom allt det där. 

Egentligen borde jag fått ett LVU men jag kom omkring det hela tiden [...] Jag ser 

speciellt socialen som en katastrof för det är inte ofta deras hjälp hjälper för dom är 

inne i sitt tänk… dom ser inte utanför det. Dom hinner ju inte utveckla sig för det 

kommer nya metoder hela tiden och dom funkar inte till en början… det leder till att 

många hamnar mellan stolarna. (IP 2) 

 

Socialtjänstens arbete beskrivs även som paradoxalt, ett så kallat Moment-22. “[...] Och att 

man först måste vara drogfri för att få en bostad, medan man inte klarar av att vara drogfri om 

man bor på gatan“ (IP 5). Även Jansson (2008) har varit med om svårigheten att hitta en 

bostad genom socialtjänsten. Han berättade att han istället blev erbjuden ett tält. 

Socialtjänstens arbetssätt beskrivs som hårt och inte särskilt flexibelt. Ett flexibelt arbetssätt 

är en viktig del som Kenemore och Roldan (2006) lyfter fram för en bättre relation mellan 

professionell och klient. Trots socialsekreterares handlingsutrymme (Bruhn, 2018) upplevs 

det utifrån empirin att detta inte används. För en bra relation behöver handlingsutrymmet 

användas och balanseras både utifrån klientens behov och önskemål men också utifrån 

organisationens förutsättningar (ibid.). Det är alltså handlingsutrymmet som informanterna 

tycker att socialsekreterare borde använda på ett bättre sätt. 

 

Något som framkommer i både Rydéns (2008) avhandling och i denna studie är att 

socialtjänsten inte haft någon positiv verkan under individernas kriminella livsstil. Detta trots 

att de varit i kontakt med socialtjänsten tidigt under deras kriminella bana. Ebaugh (1988) tar 

upp minskning av den kognitiva dissonansen. Denna beskrivs som nödvändig i exitprocessen 

eftersom det är ett tillstånd som inträffar när en individ har flera motsägelsefulla uppfattningar 

som sker på samma gång. Ur vårt insamlade material finns det koppling mellan viljan att få 

hjälp och förhållningssättet mot myndigheterna. Enligt Ebaugh (ibid.) kan individen minska 

sin kognitiva dissonans genom förändring av attityd, åsikt och handling. Sett utifrån Ebaughs 
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(ibid.) teori bör förändring av attityder och åsikter gentemot myndigheterna ske för att som 

individ kunna vara mottaglig av hjälp. 

 

5.3.2 Förbättringar i socialtjänstens arbete 

Samtliga i materialet menar att socialtjänsten borde ha mer erfarna socialsekreterare. Med 

erfarna menar de personer som har gått igenom en liknande process, där kriminalitet är 

inblandat. 

 

Dom sitter och säger jag förstår jag förstår men det gör dom ju inte. Sen är dom flesta 

socialsekreterare så unga... dom behöver mer kunnighet och erfarenhet för att kunna se 

igenom allt (IP 2) 

 

I Chans (2014) samt Kenemore och Roldans (2006) studier visar resultaten att socialarbetare 

som arbetar med före detta brottslingar och missbrukare behöver vara erfarna med lämpliga 

färdigheter samt attityder. Kunskap och medvetenhet om målgruppen behöver alltså finnas 

hos socialsekreterarna antingen genom egna erfarenheter av kriminalitet eller missbruk eller 

genom annan kunskapsinhämtning. IP 1 nämner att socialsekreterare men också studenter bör 

gå på föreläsningar som hålls av före detta kriminella för att få utökad kunskap om vad som 

händer i folks liv. Men även att socialsekreterare behöver jobba mer ute i utsatta områden för 

att få en ökad inblick i målgruppens vardagsliv och genom det få kunskap. Enligt Bruhn 

(2018) krävs det att socialarbetaren strävar efter brukarmedverkan för att nå god kunskap om 

klientens situation. I empirin framkommer det att socialarbetare bör ha liknande erfarenheter 

för att förstå klientens situation, men Bruhn (2018) menar på att det är brukarmedverkan som 

behövs för att förstå klientens situation. Brukarmedverkan är något som socialarbetare bör 

eftersträva för att skapa bra förutsättningar i mötet med klienten. Empirin visar även att 

föreställningen om att socialsekreterare tänker för inramat är vanligt. “Socialen borde tänka 

mer med hjärtat istället för att läsa ur boken. Å andra sidan ifall dom tänker med hjärtat så kan 

det påverka dom personligen, att dom tar med sig det hem.” (IP 4). IP 4 argumenterar för att 

socialsekreterare kan undvika det fyrkantiga tankesättet genom ett att tänka utanför boxen. 

Kenemore och Roldan (2006) skriver att för att förbättra relationen och arbetet mellan 

socialsekreterare och före detta gängmedlemmar ska ett flexibelt arbetssätt eftersträvas både 

med individen i fråga samt familjen och även andra myndigheter. Det finns dock inte alltid tid 

eller resurser för att genomföra ett sådant arbetssätt. Arbete med inte bara individen själv utan 

dennes omgivning kan öka förtroendet samt leda till en öppenhet gentemot socialsekreterarna. 
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Intervjupersonerna visar en förståelse över att lagar och riktlinjer måste följas men samtidigt 

finns ändå en önskan om att vara mer flexibel och förstående. Förståelsen över att lagar och 

riktlinjer måste följas framkommer inte ur självbiografierna där författarna istället, som nämnt 

ovan, visar förståelse över svårigheten i att arbeta med människor som lärt sig manipulera 

andra. 

 

[...] Att våga tänka utanför boxen... jag förstår att det är svårt att göra men ändå. Det 

handlar om människor som mår jävligt dåligt. Men jag förstår ändå att det har massa 

riktlinjer och skit att följa. Jag var min handläggares första klient så hon va ny och då 

var hon ivrig och driven och ville hjälpa… hon manipulerade till och med chefen för 

att få igenom saker (S), men nu tre år senare så är hon mer inramad. (IP 5) 

 

IP 5 beskriver alltså socialarbetares dilemma med att följa riktlinjer och samtidigt engagera 

sig för varje klients enskilda behov. Socialarbetare behöver med hänsyn till långsiktiga mål 

prioritera och balansera mellan riktlinjerna och klientens behov (Bruhn, 2018). Ett dilemma 

som IP 5 beskriver, går inte att lösa. Dilemmat måste balanseras i en kompromiss mellan 

insatser för att nå det bästa resultatet för klienten samtidigt som riktlinjer och andra lagar följs 

(ibid.). Utifrån materialet har de flesta en dålig bild av socialsekreterare där de anses vara 

inramade och att de inte förstår. Ifall socialsekreterare utmanar och går emot de negativa 

förväntningarna som de har på sig så kan det skapa en ny bild av dem där närhet och tillit 

istället kan förväntas av dem (Lindahl, 2018). 

 

5.3.3 Kontakten med polisen 

Poliserna är de som får mest kritik när frågan om myndigheter tas upp. Utifrån empirin 

framkommer det att ingen i studien har positiva erfarenheter av polisen. Flera i empirin 

nämner att de haft en negativ inställning till polisen redan innan gängmedlemskapet. Den 

negativa inställningen till polisen förvärrades under tiden de var gängmedlemmar då de ofta 

hamnade i möte med polisen. Det finns ingen tillit till polisen då de inte fått något positivt 

intryck av dem. Även i mötet med poliserna har det framkommit via informanterna att de har 

ljugit sig igenom mötena och förhören. Bemötandet anses vara dåligt då de menar att polisen 

har en dålig attityd gentemot dem. Utifrån det insamlade materialet finns en gemensam bild 

över att polisen gillar att förstöra och trakassera. De beskrivs även som korrupta och 

rasistiska. “Dom har rätten på sin sida så vad man än gör så har dom rätt.” (IP 4). IP 4 kände 

att vad han än gjorde så kommer polisen alltid ha rätt och därför tjänar de ingenting till att 
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göra motstånd eller kräva sin rätt. Flera i empirin syftar på att polisen trakasserade de bara för 

att de är kända av polisen sedan tidigare. IP 3 nämner ett exempel på hur de har trakasserat 

honom:  

 

Dom gillar att förstöra och trakassera. När jag och mamma var ute på promenad så 

kom det förbi några poliser som ville ta ett pissprov på mig. För mig var det okej men 

när de ville pissa min mamma också blev jag riktigt arg... det kränker ju ens integritet. 

(IP 3) 

 

Tvivel från polisens sida är något som också tas upp i empirin. Ifall poliserna visar att de inte 

tror på individerna när de exempelvis försöker förbättra sig eller sluta med de kriminella 

handlingarna, alltså får negativ respons, kan det få negativa konsekvenser. Den negativa 

responsen kan leda till fördröjning av exitprocessen eller till och med att den avbryts (jfr. 

Ebaugh, 1988). Å andra sidan måste polisen sköta sitt jobb. Utifrån IP 3:s fall så har polisen 

rätt att göra urinprov vid misstanke om narkotikabrott. Från ett perspektiv, i detta fall IP 3:s, 

anses det kränka integriteten medan från ett annat perspektiv, i detta fall polisens, anses det 

vara ett jobb som behöver utföras.  

 

När polisen kom efter en vecka för att förhöra mig sa jag: 

- Det här är absolut sista gången. De skrattade åt mig. 

- Det där har vi hört förut! 

 

Det tog jag som en utmaning. Jag var väldigt nedstämd och deras attityd irriterade 

mig.  

 

- Ni ska få se! Så tänkte jag utan att säga det högt. Jag skall bevisa att det är så. (Aksay 

2017, s. 221) 

 

Som nämnt ovan och som Aksay (2017) nämner anses polisens attityd vara något negativt. 

Utifrån Aksays (ibid.) berättelse om förhöret märks även här tvivel från polisens sida, de tror 

inte på att han ska sluta med sina kriminella handlingar. Bekräftelse av en individs syn på sig 

själv är av stor vikt, vilket även Gormally (2015) och Decker, Pyrooz och Moule (2014) 

framhäver. Omgivningen, och i detta fall polisen, behöver bekräfta individernas bild av att 

vara en före detta gängmedlem istället för att fortsätta behandla individen som kriminell och 
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hela tiden vara misstänkt. Polisernas förhållningssätt kan alltså vara betydande när individer 

ska lämna rollen som kriminell och sedan återanpassa sig i samhället (jfr. Gunnison & 

Helfgott, 2011). Något som kan förklara den dåliga relationen är att poliserna inte inser deras 

egna betydelse i exitprocessen som också framgår i Gunnison och Helfgotts (ibid.) studie. 

Aksay (2017) berättar att man måste ge folk en chans och ta bort stämpeln på kriminella. Han 

menar vidare att en dag kan de vilja förändras på riktigt och då måste möjligheten utan tvivel 

finnas. 

 

5.3.4 Förbättringar i polisens arbete 

Polisens arbete beskrivs alltså negativt, de utför sitt arbete men sättet det görs på anses inte 

vara bra. För att förbättra arbetssättet argumenterar informanterna för att polisen behöver vara 

mer empatiska och inta ett bra bemötande. I likhet med Gunnison och Helfgott (2011) betonas 

behovet av förändring redan i utbildningen. Poliser behöver skapa en god grund för ett bra 

bemötande genom utbildning och träning i delar som empirin och tidigare forskning lyfter 

fram. Kunskap om vad målgruppen tycker och tänker behövs parallellt med utvecklandet av 

en förståelse för målgruppen. De behöver även ha en bra kommunikation med individerna de 

kommer i kontakt med för att främja en bra kontakt från början. IP 2 uttrycker det mer 

konkret och säger att poliser och polisstudenter behöver gå pedagogik för att förbättra deras 

förhållningssätt. Vidare nämner hon att ifall de har ett dåligt bemötande så leder det till ett 

likadant bemötande tillbaka. Aksay (2017) påpekar att polisen bör satsa på mer förebyggande 

arbete med exempelvis ungdomar. 

 

Jag skulle också önska att poliserna fick mer resurser för att kunna ha tiden och 

möjligheten att arbeta mer förebyggande med motiverande samtal till exempel med 

ungdomarna. Som det är idag blir det för mycket av att släcka bränder när det redan är 

för sent. En konsekvens av att man inte riktigt når fram i tid ser man när man tittar på 

antalet ungdomar som vägrar ha med socialtjänst, arbetsförmedling, polis, 

ungdomsmottagning och allt annat som luktar myndigheter att göra. (Aksay 2017, s. 

259) 

 

I likhet med Aksay (2017) nämner även IP 1 att förebyggande arbete är något som behövs. 

Genom att gå ut i förorterna, visa sig och skapa en kontakt med människorna som bor där kan 

respekten för poliserna öka. Denna kontakt kan bidra till att minska barriären som finns 

mellan dem. Trots den negativa inställningen till polisens arbete så framkommer det i empirin 
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att flera tycker att det borde införas längre och hårdare straff. Om inga förbättringar sker så 

fortsätter poliserna bygga upp ett hat mot sig, vilket flera av informanterna menar försiggår 

just nu. 

 

5.3.5 Kontakten med kriminalvården 

Fem av sju personer i empirin har någon gång haft kontakt med kriminalvården. Tre av de 

fem som hade haft någon slags kontakt med kriminalvården anser att de inte har hjälpt dem på 

vägen ut ur gängen. De andra två som varit i kontakt med kriminalvården beskriver att de 

ändå har varit till någon hjälp antingen under eller efter exitprocessen. IP 5 beskriver att 

kriminalvård har varit till stöd och hjälp för henne när hon väl beslutade sig för att lämna allt 

bakom sig. Hon fick behandling och det var just det hon beskriver att hon behövde. Något 

som IP 5 lyfter fram som mindre bra med kriminalvårdens arbete är de långa väntetiderna. 

Hon uttrycker en svårighet i att vänta på ett beslut för att det hinner hända mycket under tiden 

man väntar. När Aksay (2017) väl hade beslutat sig för att lämna var han mottaglig för hjälp 

av kriminalvården. Han gick på BSF möten som kriminalvården bedriver för att stärka 

motivationen hos individer som är i behov av det. Men Aksay (ibid.) var inte påverkad av 

kriminalvården att lämna, utan deras BSF möten hjälpte honom efter att hade beslutat sig för 

att lämna och för att hålla motivationen uppe. Många i empirin ansåg dock att kriminalvården 

inte ger någon vård.  

 

Det är förbannad hyckleri att kalla det kriminalvård, för någon vård är det ju knappast 

frågan om. Tvärtom. Alla mina anstaltsvistelser har bara gjort mitt tänkande ännu 

kriminellare, gett mig mera kontakter och en identitet som kriminell. (Jansson, 2008, 

s. 156) 

 

Än idag är det min fasta övertygelse att dagens kriminalvård skapar fler narkomaner, 

grövre brottslingar och ett större kontaktnät för de kriminella. Många går efter muck 

omkring som tickande bomber och klarar inte av att återanpassa sig i samhället efter 

det kriminella tankemönstret, som växer sig starkare inne på kåken. (Jansson, 2008, s. 

300) 

 

Kriminalvårdens arbete har alltså för majoriteten av informanterna inte upplevts som bra. 

“Kriminalvården är rötägg, dom motarbetar allt du vill och vill bara släppa ut dig.” (IP 3). 

Citatet visar att trots att individen själv vid den tidpunkten bara vill släppas ut, så är det sällan 
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det enda som behövs för att de ska få den hjälp de behöver. IP 3 syftar på att kriminalvården 

inte bryr sig om de kriminella och endast vill få sitt jobb gjort så snabbt som möjligt utan 

tanke på vad som är det bästa för individen. Även här kan informanternas negativa tankar om 

kriminalvården förklaras utifrån att det tidigare kriminella tankemönstret är svårt att förändra. 

Kriminalvården beskrivs oftast som att de inte bryr sig och även att de har långa väntetider. 

Empirin visar på att kriminalvården ofta upplevs försvåra individernas liv. Nylander och 

Holm (2018) varnar om just detta resultat gällande kriminalvården. Författarna påpekar att 

kriminalvårdens förändringar har inneburit hårdare kontroll av individerna som exempelvis 

färre besöksmöjligheter och permissioner. Detta i sin tur leder till en förstärkt kriminell 

identitet och svårighet att senare återanpassa sig i samhället. Detta trots att tidigare forskning 

visar att sociala relationer är viktiga för att återanpassa sig i samhället (Kenemore & Roldan, 

2006). Kriminalvårdens utveckling mot ett mer strikt arbetssätt förklaras utifrån önskan om 

ökad säkerhet i fängelserna men fokus tas då ifrån de personliga relationerna (Nylander & 

Holm, 2018). Aksay (2017) blev dömd till två års fängelse eller alternativt ett års 

kontraktsvård. Han valde kontraktsvården, inte för att han tyckte att det var bra utan för att 

han ville hämnas på de som hade gett ut hans namn till polisen för att själva klara sig undan. 

“Om jag skulle välja behandling skulle jag få kortare tid. Jag tänkte: Bra, då skulle jag kunna 

hämnas på de som golat ner mig.” (Aksay, 2017, s. 191). Varför han valde kontraktsvården 

var även för att han ville fortsätta med sina kriminella handlingar, vilket stämmer överens 

med Nylander och Holms (2018) resonemang om förstärkande av en kriminell identitet. “-Fan 

vad bra, tänkte jag, jag har lurat jävla skitstaten!” (Aksay 2017, s. 192). Även IP 4 fick valet 

att välja påföljd, antingen frivård under ett års tid eller fängelse i några månader. Han 

föredrog då, till skillnad från Aksay (ibid.), fängelse med tanke på att han skulle sitta mindre 

tid i fängelset än kontakten med frivården, men också för att han tyckte det var skönt att få en 

paus från verkligheten i fängelset. 

 

5.3.6 Förbättringar i kriminalvårdens arbete 

Många i empirin hade synpunkter på hur kriminalvården kan förbättra sitt arbete där 

majoriteten uppger att de borde satsa mer på vård då det idag mer anses som förvaring. 

Kriminalvårdens prioriteringar behöver alltså göras om med mer fokus på att ge vård. 

Relationen kan förbättras genom ett större fokus på individen och dennes behov och önskemål 

vilket också visar på en önskan om flexibilitet. Jansson (2008) vill se human behandling med 

exempelvis läkare och psykologer som finns tillgängliga. Han betonar också vikten av 

möjligheten att ha en meningsfull sysselsättning som exempelvis träning, arbete och studier. 
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Jansson (ibid.) nämner ovan svårigheten att återanpassa sig i samhället. Flera av 

intervjupersonerna har även de betonat att tankesättet är svårt att förändra. Att få chansen att 

berätta och prata om sina tidigare erfarenheter kan vara till hjälp i dessa situationer då 

berättandet kan skapa bättre förutsättningar när det gäller mötet med andra människor och 

organisationer (Chan, 2014). Genom berättandet kan en meningsfull fritid skapas även under 

tiden individerna ska vara på behandling eller avtjäna ett straff. Att ha en meningsfull 

sysselsättning och fritid samt dagliga rutiner kan förstärka en icke-kriminell identitet (Rydén-

Lodi, 2008). Jansson (2008) började skriva sin självbiografi vilket var viktigt för honom, men 

han blev ofta nekad möjligheten till att fortsätta skriva sin självbiografi när han avtjänade sitt 

straff. Självbiografin är alltså ett sorts berättande och samtidigt en meningsfull sysselsättning 

för honom. För att återanpassa sig i samhället behöver individerna förberedas ytterligare detta 

med stöd av sociala relationer (Kenemore & Roldan, 2006). Det är av den anledningen viktigt 

att inte isolera individer för en bättre chans till återanpassning i samhället. 

 

Aksay (2017) nämner att folk omkring kriminella och missbrukare väljer att blunda för vad 

som händer och låter på så sätt livsstilen att fortsätta. Han tar missbruksvården som ett 

exempel och menar att de borde förbättra sitt arbete genom att erbjuda hjälp till alla 

närstående runt omkring den som missbrukar. För att förbättra relationen mellan professionell 

och klient behövs enligt Kenemore & Roldan (2006) ett flexibelt arbetssätt både med 

individen och dennes familj. Aksay (2017) menar vidare på att det behövs en helhetssyn och 

därför borde fokus riktas på både missbrukare och närstående. Genom att dela med sig av sin 

tidigare kriminella livsstil bidrar det till att individens relation till familjemedlemmarna 

förbättras (Chan, 2014). När individen återberättar sina tidigare kriminella erfarenheter tränas 

kommunikationsförmågan upp som sedan kan leda till färre konflikter på grund av 

missförstånd. Genom att lyssna på individens berättelser så skapar familjen en förståelse för 

individen och kan på så sätt finnas som stöd (ibid.). Aksay (2017) menar även att det är lätt 

som anhörig att bli medberoende och göra det möjligt för missbrukaren att fortsätta med 

missbruket. Istället för att bli medberoende kan omgivningen vara till stöd och påskynda 

exitprocessen för att lämna gängkriminaliteten (jfr. Carson, Peterson & Esbensen, 2013). 

6. Slutdiskussion 

Syftet med studien har varit att förstå gängmedlemmars exitprocess samt vilken roll kontakten 

med olika myndighetspersoner har haft i exitprocessen. Detta har gjorts med hjälp av 

intervjuer med före detta gängmedlemmar från avhopparverksamheten KRIS samt utifrån 
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självbiografier. Intervjuerna och självbiografierna har lett till att syftet med studien har 

uppnåtts genom att våra frågeställningar har besvarats. 

 

Den första frågeställningen handlade om hur informanterna beskriver exitprocessen utifrån de 

mest centrala vändpunkterna. De mest centrala vändpunkterna är sociala band, rädsla för 

fängelse, besvikelse och traumatiska händelser. Sociala band till exempelvis barn och 

föräldrar var den vändpunkt som var mest förekommande. Vi kan se ett samband mellan 

vändpunkterna som informanterna angivit och den tidigare forskningen samt teorin. 

Vändpunkterna ser olika ut för varje individ och har därmed olika betydelser. Pull och push 

faktorer beskrivs i tidigare forskning som två separata faktorer som inte kan ske samtidigt för 

individen. Resultatet visar motsatsen, Aksays (2017) vändpunkt var både pull och push där 

pull var hans dotters telefonsamtal medan push var åldersaspekten. Aksay (ibid.) var inte den 

enda med en vändpunkt som bestod av en blandning av både en negativ och positiv faktor 

utan detsamma gällde för IP 3. Utifrån den negativa händelsen, push,  gällande mammans 

sjukdom ledde det till en positiv händelse, pull, då detta blev hans vändpunkt. Alltså anser vi 

att det är möjligt att den ena faktorn kan leda till den andra faktorn vilket tidigare forskning 

särskiljer. 

 

Innan vändpunkten har informanterna beskrivit små händelser som vi även finner i Ebaughs 

(1988) teori. Dessa små händelser ser vi som små steg mot den riktiga vändpunkten och 

därmed det som triggar igång exitprocessen. De små händelserna har inte visat sig vara 

tillräckliga utifrån vårt resultat för att lämna gängkriminaliteten, utan en större händelse krävs 

för att ta beslutet att lämna. Innan beslutet har tagits går man oftast enligt Ebaugh (ibid.) 

igenom en fas där man söker efter alternativa roller. Utifrån resultatet framkommer det att 

detta steg inte alltid genomgås när man lämnar ett gäng. Endast tre av sju individer i vårt 

resultat har övervägt en alternativ roll där det i två av fallen var papparollen. Resterande 

informanter hade ingen tydlig bild av en annan roll utan de fokuserade bara på att lämna den 

dåvarande rollen som gängmedlem. Sökandet efter en annan roll visade sig även ske i olika 

tidpunkter för alla tre informanter; innan, under och efter vändpunkten. När det gäller att 

återanpassa sig till samhället fungerar organisationer som KRIS som en väg tillbaka in i 

samhället. Återanpassningen sker genom exempelvis olika dagliga sysselsättningar, möjlighet 

till ett slags jobb och på så sätt interaktion med andra människor i samhället. Med tanke på 

svårigheterna de möter i samband med att lämna rollen som gängmedlem är organisationer 
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som KRIS bra för individer som vill lämna ett kriminellt liv. Då de möter andra individer med 

liknande bakgrund kan de relatera till varandra och stödja varandra. 

 

Den andra frågeställningen handlade om hur kontakten med olika myndigheter såsom polis, 

kriminalvård och socialtjänst påverkat processen att ta sig ur gängkriminaliteten. Resultatet 

visade att ingen myndighet har på något sätt påverkat själva beslutet att lämna gänget. 

Kriminalvården har däremot varit till stöd och hjälp för vissa informanter när beslutet om att 

lämna väl har tagits. De har fått stöd och hjälp genom bland annat behandling och olika 

förändringsprogram. Myndighetskontakten generellt upplevdes som negativ speciellt i kontakt 

med polis och socialtjänst. Informanterna menar att det har varit lätt att ljuga sig igenom 

möten, socialtjänsten anses vara lättmanipulerade, poliser upplevs ha ett dåligt bemötande och 

kriminalvården tycks inte fokuserar på vård. De negativa upplevelserna kan bero på att 

individen går in i möten med fördomar och att individen inte är mottaglig för hjälp. Oftast har 

stödet och hjälpen i sammanhangen varit till hjälp när informanterna varit mottagliga för det. 

Har polisen även ett dåligt bemötande leder det till att individerna ger ett dåligt bemötande 

tillbaka som det beskrivs i resultatet. En av påföljderna av detta kan vara att individen vägrar 

att öppna upp sig för polisen och se på de med andra ögon. Förbättringar som myndigheterna 

kan utveckla är bland annat att ha erfarna anställda, kunskap om målgruppen, inta ett flexibelt 

arbetssätt samt ett bra bemötande. För att myndigheternas arbete ska upplevas positivt av 

klienterna anser vi att relationen mellan dem behöver utvecklas. Genom exempelvis att vara 

mer ute i utsatta områden och skapa en kontakt tidigt för att inte endast komma i kontakt med 

myndigheterna när det sker något negativt i individens liv. Om kontakten skapas utanför 

kontoren kan det också leda till att individerna öppnar sig mer för myndigheterna och även 

utvecklar en större respekt och förståelse. På så sätt kan fördomarna gentemot myndigheterna 

minska. Förbättringen anser vi inte endast gälla från myndigheternas sida, utan även för de 

enskilda individerna. De behöver försöka se bortom fördomar, våga öppna sig samt vara 

mottagliga för hjälp för att skapa en hållbar kontakt och utveckla en bra relation.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

I vår studie har vi undersökt hur före detta gängmedlemmar beskriver sin exitprocess samt hur 

de upplever kontakten med myndigheterna. Som vi märkt utifrån vår studie är det inte vanligt 

att före detta gängmedlemmar har en positiv bild av myndigheterna. Det skulle därför vara 

intressant att undersöka hur myndigheterna arbetar för att förebygga gängmedlemskap. En 
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annan intressant frågeställning att forska vidare på är hur myndigheterna upplever arbetet och 

kontakten med gängmedlemmarna. Vi har i denna studie fått se vad före detta 

gängmedlemmar anser om myndigheterna. Därför tycker vi att det andra perspektivet, det vill 

säga myndigheternas perspektiv, är intressant att belysa. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev  

 

Hej! 

 

Vi heter Irini Papathanassiadou och Aida Shalaby. Vi studerar socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu går vi vår sjätte termin och skriver vår C-uppsats. 

Uppsatsen behandlar före detta gängmedlemmars processen att ta sig ur ett gäng samt 

myndighetskontakt. Genom kvalitativa intervjuer med före detta gängmedlemmar kommer vi 

att undersöka vilka centrala vändpunkter som ledde till exitprocessen. Vi kommer även att 

undersöka hur kontakten med olika myndigheter påverkat processen att ta sig ur 

gängkriminaliteten. Intervjun kommer ta cirka 45–60 min och kommer att spelas in. Efter 

intervjun kommer vi transkribera inspelningen och analysera detta. Inspelningen kommer ske 

genom en mobiltelefon och kommer därefter raderas när uppsatsen blivit godkänd. Vi 

kommer utgå från öppna frågeställningar som ger möjlighet att formulera svaren. 

 

Vid ytterligare frågor kan du nå oss på telefon: xxxxxxxxxx (Irini Papathanassiadou), 

xxxxxxxxxx (Aida Shalaby), alternativt via e-post: xxxxxxx@student.lnu.se eller 

xxxxxxx@student.lnu.se. Anders Lundberg på Linnéuniversitetet (Institutionen för socialt 

arbete) är vår handledare, och kan nås via e-post: xxxxxxxx@lnu.se. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Bakgrund 

- Berätta lite om dig själv 

- Vad var det för slags gäng du var med i? 

- Hur kommer det sig att du gick med i gänget? 

- Hade du någon särskild position i gänget? 

- Hur länge var du med i gänget? 

- Vilka positiva sidor av att stanna kvar i gänget var svårast att lämna? 

 

Exitprocess 

 

- Vad hindrade dig från att lämna gänget?  

- När du funderade över att lämna gänget, hur såg dina framtidsplaner ut? Alltså vad 

skulle ersätta tiden med gänget? 

- Vad var det för situationer eller händelser som fick dig att börja dra dig ur gänget? 

- Hur reagerade personer nära dig på tankarna om att lämna gänget? 

- På vilket sätt tog du avstånd från gänget? 

- Upplevde du några konsekvenser med att lämna gänget? 

- Vilka för- och nackdelar har du upplevt med att lämna gänget? 

- Finns det situationer då du funderar över att återgå till gänget? Isåfall vilka?  

 

Myndighetskontakt 

- Har du på grund av gängmedlemskapet varit i kontakt med några myndigheter? Isåfall 

vilka och på vilket sätt? 

- Har kontakten med myndigheterna påverkat dig positivt eller negativ? På vilket sätt? 

- Hur påverkade kontakten med myndigheterna beslutet att lämna gänget? 

- Vad tycker du att myndigheterna behöver förbättra i sitt arbete 
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Bilaga 3 – Läsefrågor 

 

- Vilka slags gäng har författarna i självbiografierna varit med i? 

- Hade de någon särskild position i gänget? 

- Hur länge var de gängmedlemmar? 

- Vad var svårast att lämna med gänget? 

- Lyfter författarna upp några framtidsplaner när de ska lämna gänget och isåfall vilka? 

- Vilka vändpunkter beskrivs i exitprocessen? 

- På vilket sätt tog de avstånd från gänget? 

- Hur reagerade omgivningen på författarnas tankar om att lämna gänget? 

- Upplevdes konsekvenser av att lämna gänget och isåfall vilka? 

- Vilka för- och nackdelar upplevdes med att lämna gänget? 

- Har de haft någon myndighetskontakt? Isåfall vilka? 

- Hur berättar författarna om kontakten med myndigheterna? Positiva eller negativa 

erfarenheter? 

- Påverkade myndigheterna beslutet att lämna gänget? 

- Vad kan myndigheterna förbättra i sitt arbete? 
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