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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett urval av svenska kommuner 
arbetar med avhoppare från kriminella grupperingar, samt huruvida detta arbete är 
likvärdigt mellan kommunerna. Tidigare forskning som utförts inom detta område 
är främst internationell vilket tyder på att forskningsfältet är relativt outforskat i 
Sverige. De studier som gjorts tydliggör dock att avhoppare är en målgrupp i behov 
av ett omfattande stöd, då individerna går igenom en stor förändring gällande 
livsstilen under avhopparprocessen. Vidare visar tidigare forskning att avhoppare i 
stor utsträckning inte upplevt myndigheter som en betydelsefull del i att lämna 
kriminella grupperingar, samt att tillgången till det stöd som krävs varierar. De 
teoretiska perspektiv som legat till grund för denna studie är Luhmanns systemteori 
och Goldbergs förklaringsmodell, där begrepp som funktionell differentiering av 
samhället, interpenetration, strukturell koppling och självbild varit användbara. Det 
framgår utifrån resultatet att enbart 14 av de 26 kommuner som ingick i urvalet har 
ett påvisat arbete med målgruppen avhoppare, och det arbete som utförs inom dessa 
14 kommuner varierar gällande typ av verksamhet, insatser och krav. Detta 
indikerar på att arbetet med avhoppare ännu kan bli mer likvärdigt i svenska 
kommuner. Resultatet i denna studie kan tillföra betydelsefull kunskap gällande 
arbetet med avhoppare, vilket således kan bidra till en vidareutveckling av det 
sociala arbetet med målgruppen. 
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1. INLEDNING 
Organiserad brottslighet och kriminalitet påverkar samhället negativt på många olika sätt och 
är således ett stort samhällsproblem. Till exempel skapar en person som lever i en gängmiljö 
under 15 års tid samhällskostnader på cirka 23 miljoner kronor, och ett gäng om 15 personer 
skapar under samma tidsspann samhällskostnader på runt 244 miljoner kronor (Lundmark-
Nilsson & Nilsson, u. å., s. 4). Polismyndigheten (2019, s. 21) beskriver att våldsanvändningen, 
både i form av skjutningar och sprängningar, inom den organiserade brottsligheten ökat och att 
många individer mist livet till följd av detta. Vidare beskriver Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 
2010, s. 213) att kriminella grupperingar kan kopplas till flera olika typer av brott, som bland 
annat smuggling av narkotika och vapen, organiserade stölder, svartarbete, prostitution och 
människohandel. Till exempel penningtvätt kan också leda till att samhällets legitimitet 
minskas, detta eftersom framgångsrik penningtvätt utgör en belöning som tyder på att brott 
lönar sig. Då legala strukturer är de som vanligtvis utnyttjas vid penningtvätt kan det även leda 
till att dessa förlorar sin trovärdighet eftersom de kopplas till organiserad brottslighet (BRÅ, 
2010, s. 246).	
	
För att motverka och förebygga organiserad brottslighet startades en myndighetsgemensam 
satsning år 2009 där 13 myndigheter, såsom bland annat arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, kriminalvården, polismyndigheten och  skatteverket, ingår 
(Polismyndigheten, 2019, s. 4). I en handbok publicerad av BRÅ år 2010 (s. 212) framgår det 
även att det vid publiceringstiden fanns kriminella grupperingar på ungefär 25 orter i Sverige, 
medan nationella operativa avdelningens (NOA:s) rapport från 2019 (s. 6) tydliggör att det 
numera finns 60 områden som har en kriminell påverkan på samhället. Detta indikerar alltså på 
att områden kopplade till kriminalitet och kriminella grupperingar ökat i landet. Exempel på 
arbete för att motverka organiserad brottslighet är kontrollerande insatser så som 
kameraövervakning och förstärkta resurser i särskilt utsatta områden (Regeringen, 2016, ss. 19, 
22). Att stödja och hjälpa de som vill lämna kriminella grupperingar är också en stor del av det 
brottsförebyggande arbetet, någonting som kan tillgodoses genom olika typer av 
avhopparverksamheter (Regeringen, 2016, s. 19). Att lämna ett kriminellt liv bakom sig är ofta 
en svår och lång process, och de olika individernas behov är vanligtvis många och skiftande 
(Regeringen, 2019).  
	

Bakgrund 
För närvarande finns det både myndighetsdrivna och andra typer av verksamheter som specifikt 
erbjuder stöd till personer som vill lämna kriminella grupperingar (BRÅ, 2016, s. 10). 
Regeringen (2019) tydliggör dock att det ännu behövs fler motiverande insatser och att olika 
aktörer behöver utöka sin kunskap kring denna målgrupp. Vidare förklarar regeringen (2019) 
att det stöd som erbjuds behöver bli mer likvärdigt och att de insatser som samhället erbjuder 
behöver samordnas bättre. Av denna anledning gav regeringen (2019) nyligen 
polismyndigheten, kriminalvården, statens institutionsstyrelse och socialstyrelsen i uppdrag att 
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utforma ett nationellt avhopparprogram. Syftet med detta uppdrag är att förstärka de 
samhälleliga insatserna för de som vill lämna kriminella eller våldsbejakande extremistiska 
grupperingar och miljöer (Regeringen, 2019). 	
	
BRÅ tydliggör i sin rapport “Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar” (2016, s. 9) att 
personer som vill lämna kriminella grupperingar kan erbjudas stöd från reguljära offentliga 
verksamheter, som bland annat socialtjänst, polis och kriminalvård, eller av specifika 
avhopparverksamheter. Det stöd som dessa personer vanligtvis behöver är bland annat skydd 
på grund av hot eller våld, samt stöd för att kunna förändra sin identitet som gängmedlem och 
hantera den ensamhet som kan uppstå efter avhoppet (BRÅ, 2016, s. 9). Det framgår att stödet 
från vissa specifika avhopparverksamheter är generellt större än det stöd som avhopparen 
erbjuds från de reguljära offentliga verksamheterna, och att några av de avhopparverksamheter 
som omnämns har mycket hög kompetens vad gäller arbete med avhopp (BRÅ, 2016, s. 104). 
Spridningen på de avhopparverksamheter som är aktuella i Sverige är dock inte stor. Det 
framgår att de större städerna, bland annat Göteborgs stad och Stockholms stad, har störst utbud 
medan individer bosatta på andra orter har större svårigheter att få kontakt med 
avhopparverksamheter (BRÅ, 2016, s. 105). 
	
Rapporten från BRÅ (2016) klargör alltså att avhopparprocessen är genomförbar, trots att det 
finns olika sorters motgångar att hantera under tiden. Då organiserad brottslighet och 
kriminalitet kan ses som ett socialt problem kan det sociala arbetet, genom att hjälpa personer 
lämna organiserad brottslighet, bidra till förbättrade levnadsvillkor i samhället. Att samhället 
skall främja människors sociala trygghet är dessutom någonting som framgår i socialtjänstlagen 
(SoL 2001:453) 1 kap. 1§. Personer som vill lämna kriminella grupperingar kan således vara i 
behov av olika insatser som socialtjänsten kan erbjuda, så som bland annat missbruksvård, 
ekonomiskt bistånd och boende (BRÅ, 2016, s. 53). För att minska den organiserade 
brottsligheten krävs det dock att verksamheterna som arbetar med denna målgrupp fungerar på 
bästa möjliga sätt.  
 

Problemformulering 
BRÅ (2016) tydliggör att tillgången till avhopparverksamheter kan bero på var i landet 
individen befinner sig, vilket även är en av anledningarna till regeringens uppdrag. Ytterligare 
en anledning till regeringens uppdrag är att arbetet inte är tillräckligt likvärdigt och att 
samhälleliga insatser inte är tillräckligt samordnade. Eftersom uppdraget ännu inte är genomfört 
är det således troligt att arbetet med att hjälpa personer lämna en kriminell gruppering i 
dagsläget varierar runt om i landet. Då kommunen enligt SoL (2001:453) 2 kap. 1§ har det 
yttersta ansvaret för att enskilda personer får det stöd och den hjälp som behövs vill vi 
undersöka hur ett urval av svenska kommuner arbetar med att underlätta avhopp från kriminella 
grupperingar. En stor del av den tidigare forskningen kring arbetet med avhoppare är 
internationell, och vi anser således att det finns en kunskapslucka kring hur situationen ser ut i 
Sverige. 	
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom en innehållsanalys undersöka på vilka sätt ett urval av 
svenska kommuner arbetar med att hjälpa personer lämna kriminella grupperingar, samt om 
detta arbete är likvärdigt mellan kommunerna. 
	
Frågeställningar: 
	

• På vilka sätt arbetar ett urval av svenska kommuner med att hjälpa individer lämna 
kriminella grupperingar?  
 

• På vilka sätt skiljer sig arbetet med avhoppare mellan ett urval av svenska kommuner? 
 

Begreppsdefinitioner 
Avhoppare: Vi kommer i denna studie utgå från polismyndighetens definition av en 
avhoppare: “En person som väljer att lämna en kriminell gruppering, nätverk eller organiserad 
brottslighet och som därför riskerar att bestraffas för sitt utträde och därmed har en latent eller 
konkret hotbild kopplad till sig.” (Polismyndigheten, 2020, s. 2)	
	
Kriminell gruppering: BRÅ (2016, s. 21) benämner en kriminell gruppering som “en relativt 
stabil gruppering där individer som ingår i den på ett organiserat sätt bedriver grövre 
brottslighet”. Det är denna definition som vi i denna studie kommer att utgå från. Då vi 
beskriver vad andra forskare eller verksamheter redogör för kommer vi dock att använda den 
benämning de använder.	
	
Avhopparverksamhet: Vi kommer i denna studie utgå från BRÅ:s definition av en 
avhopparverksamhet: “Med avhopparverksamhet avses en verksamhet som har som en av sina 
huvudsakliga uppgifter att stödja avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar” (BRÅ, 
2016, s. 21). 
	

Disposition 
Denna studie är uppdelad i sex olika kapitel, inklusive detta inledande kapitel och exklusive 
referenslista. Kapitel två redogör för tidigare forskning som behandlar ämnet med att lämna en 
kriminell gruppering, detta för att ge en bild av hur forskningsfältet ser ut. Därefter följer kapitel 
tre där Luhmanns systemteori och Goldbergs förklaringsmodell presenteras då studien har 
utgått från dessa teoretiska perspektiv i analysen. Kapitel fyra redogör i sin tur för den metod 
som studien baserats på, där bland annat forskningsansats och vetenskapsfilosofisk 
utgångspunkt, metodval, urval och insamlingsmetod beskrivs. Därefter följer kapitel fem som 
presenterar studiens resultat, innan studien slutligen avslutas med kapitel sex där en diskussion 
kring bland annat resultat, tidigare forskning, teori och metod förs. Även studiens implikationer 
för socialt arbete samt möjlig vidare forskning diskuteras i kapitel sex. 	
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
Detta kapitel syftar till att beskriva forskningsläget gällande avhoppare och processen med att 
lämna en kriminell gruppering och inleds med en kort redovisning av sökprocessen. Tidigare 
forskning har delats in i fyra olika underrubriker utifrån innehåll: Den kriminella identiteten, 
Anledningar till att lämna kriminalitet, Verksamheters stöd under avhopparprocessen och 
Konsekvenser av att lämna kriminalitet. Denna indelning innebär att processen med att lämna 
en kriminell gruppering, och allt som hör därtill, presenteras i kronologisk ordning. Till största 
delen består kapitlet av internationell forskning då arbetet med avhoppare är ett relativt 
outforskat område i Sverige.  
 

Sökprocess 
I sökningen efter tidigare forskning är det främst Uppsala universitets bibliotekstjänst som 
använts som databas. I sökningen användes sökord såsom organiserad brottslighet, kriminalitet, 
lämna, avhoppare och gäng. Vi insåg att det fanns bristande material då svenska sökord 
användes och valde därför att söka på engelska sökord istället. De sökord som då användes var 
defector*, gang*, organized crime, organised crime, crime, getting out, violent gang*, gang 
member* och prevention. Med hjälp av dessa sökord fann vi relevanta studier som i sin tur 
uppmärksammade oss för sökordet desistance. Då detta ord var vanligt förekommande i tidigare 
forskning lades ordet till i den fortsatta sökprocessen. Vidare användes även kedjesökningar, 
vilket innebär att de källor som hittades ledde oss till annan relevant litteratur (Umeå 
Universitet, 2020). Utöver universitetets bibliotekstjänst har även regeringens hemsida använts 
för att hitta relevanta beslut, rapporter och utredningar. En av de rapporter som då hittades var 
gjord av BRÅ (2016), och denna rapport har varit användbar genom flera delar av studien. Det 
framgår dock inte att rapporten är kollegialt granskad (eng. peer-reviewed), vilket i 
forskningssammanhang inte är att föredra då denna typ av granskning är det som gör att 
forskning kan sägas utgöra kunskap (CODEX, 2020). Men då BRÅ (2020) arbetar på uppdrag 
av regeringen, och rapporten belyser hur arbetet med målgruppen avhoppare såg ut i Sverige år 
2016, ansåg vi att källan är av betydelse för denna studie. Detta eftersom forskningsfältet 
överlag är outforskat i Sverige men denna rapport bidrar till kunskap gällande det svenska 
arbetet med avhoppare.  
 

Den kriminella identiteten 
Valet att lämna ett kriminellt gäng kan kompliceras på grund av uppfattningar om den egna 
identiteten och självbilden (O’Neal, Decker, Moule & Pyrooz, 2016, s. 50). Att släppa taget om 
en identitet är en svår process och förhållandet mellan individen och dennes gäng påverkar 
således valet om att lämna (Decker, Pyrooz & Moule, 2014, s. 280). För att klara av att lämna 
en identitet krävs det ofta att den nya identiteten bekräftas av både individen själv och av andra 
utomstående grupper, som bland annat det tidigare gänget, andra rivaliserande gäng och 
familjen (Decker et al., 2014, s. 276). Om det gamla gänget eller andra rivaliserande gäng inte 
accepterar individens nya identitet riskerar denne att dras tillbaka till kriminaliteten (Decker et 
al., 2014, s. 280). Gänget innebär trots allt en stark social gemenskap (BRÅ, 2016, s. 79). 	
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Det är även vanligt att individer som valt att lämna ett gäng ännu har en viss anknytning till 
gänget, såväl socialt som emotionellt, vilket kan skapa problem (Decker & Pyrooz, 2011, s. 14). 
En studie påvisade att denna anknytning leder till att många individer skulle välja att reagera 
eller hämnas om deras tidigare gäng blev föraktat eller attackerat (Pyrooz & Decker, 2011, s. 
421). Denna anknytning till det tidigare gänget förstärks vanligtvis av att individen bor kvar i 
ett område där gäng är närvarande, medan den förminskas ju längre tiden går sedan individen 
lämnade gänget (Pyrooz, Decker & Webb, 2014, s. 508). Tid är således en viktig faktor i 
processen med att lämna ett gäng (Pyrooz et. al., 2014, s. 503). De program eller verksamheter 
som inte tar hänsyn till denna anknytning till det tidigare gänget, och variationen i hur denna 
kan se ut, är sannolikt mindre framgångsrika (Pyrooz et. al., 2014, s. 509). Ett alternativt sätt 
att reducera risken för fortsatt kriminalitet är därför att minska individens förankring till gänget, 
detta genom att till exempel skapa nya anknytningar till icke-gängmedlemmar samt minimera 
gängets betydelse för individen (Sweeten, Pyrooz & Piquero, 2013, s. 491).  
	

Anledningar till att lämna kriminalitet 
En signifikant del av de som väljer att lämna kriminalitet gör det i sena tonår eller i tidig vuxen 
ålder, men det finns även de som lämnar mycket senare (Stouthamer-loeber, Wei, Loeber & 
Masten, 2004, ss. 897-898). Under denna övergång från tonåring till vuxen genomgår de flesta 
en betydande mognad som gör att individerna börjar se fram emot och uppleva fördelarna med 
vuxenlivet, och de kan även få ett ökat ansvar för familjen eller inom arbetslivet (Decker & 
Pyrooz, 2011, s. 1; Decker et al., 2014, s. 274). De flesta gängmedlemmar upplever således att 
de rutiner, beteenden och attityder som hör till gänglivet minskar i betydelse och ersätts med 
nya krav och sociala roller (Sweeten et al., 2013, s. 471). Enligt Pyrooz (2014, s. 349) är 
medellängden för en kriminell karriär ungefär två år, trots att en del stannar mycket längre.	
	
Av de som väljer att lämna ett kriminellt gäng påverkas många av så kallade “push”- och “pull”-
faktorer. “Push”-faktorer är negativa omständigheter som knuffar individen bort från sin 
nuvarande livssituation, som till exempel personlig utsatthet, rättsliga påföljder, utbrändhet på 
grund av livsstilen i gänget eller missbruksproblem. “Pull”-faktorer är i sin tur situationer eller 
omständigheter som lockar personen till en alternativ social miljö, till exempel föräldraskap, 
giftermål, mognad eller ett ansvar för familjen (Berger, Abu-Raiya, Heineberg, & Zimbardo, 
2017, ss. 488, 493). Det är vanligt att “push”-faktorer har en större påverkan på individers val 
att lämna ett liv kopplat till gängkriminalitet än vad “pull”-faktorer har (Pyrooz & Decker, 2011, 
s. 417; Berger et al., 2017, s. 492). I en studie gjord av Berger et al. (2017, s. 491) svarade hela 
85 procent av respondenterna att den främsta orsaken till att de lämnade det kriminella livet var 
det våld som de utsattes för. Även rädslan för rättsliga påföljder, så som att hamna i fängelse, 
gjorde att många tog avstånd från kriminaliteten. Av de som valde att lämna på grund av “pull”-
faktorer var det främst föräldraskap och ansvar inom familjen som var avgörande  (Berger et 
al., 2017, ss. 491-492). Decker och Pyrooz (2011, s. 13) uppger dock att tidigare 
gängmedlemmar upplevt att en kombination av “push”- och “pull”-faktorer varit det som drivit 
dem bort från kriminaliteten.  
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Verksamheters stöd under avhopparprocessen 
En stor del av forskningen kring avhopparprocessen fokuserar på det stöd som avhopparen ofta 
behöver för att lyckas ta sig ur ett liv präglat av gängkriminalitet. Genom att vara en del av ett 
gäng får individen ett typ av stöd i vardagen, och när gänget då försvinner är individen extremt 
utsatt och därmed i behov av nytt stöd som kan bidra till positiva förändringar (Young & 
Gonzalez, 2013, s. 8). Sådant betydelsefullt stöd kan inkludera att få hjälp med information 
kring alternativ gällande till exempel arbetsträning, utbildning, anställningsprogram eller 
stödgrupper. Det finns även små detaljer som kan spela stor roll för en avhoppare, som att till 
exempel få hjälp med att ta bort en tatuering (Chalas & Grekul, 2017, s. 379). En stor del i 
avhopparprocessen handlar dessutom om att hantera den ensamhet som kan uppstå när man 
brutit med sitt tidigare gäng. Insatser som kan underlätta hanteringen av denna ensamhet är 
bland annat stöd från en kontaktperson och hjälp med att skaffa sig en sysselsättning (Nugent 
& Schinkel, 2016, s. 572; Young & Gonzalez, 2013, s. 8; BRÅ, 2016, s. 79). 	
	
BRÅ (2016, s. 67) har delat in avhopparprocessen i fyra olika faser: den första kontakten, den 
akuta fasen, den stabiliserande fasen och den långsiktiga fasen. Under den första fasen ställs 
det vissa krav på avhopparen, och en del av de som sökt sig till avhopparverksamheten faller 
bort eftersom de inte klarar av att förhålla sig till dessa (BRÅ, 2016, s. 74). De som tar sig 
igenom denna fas kommer sedan behöva få hjälp med skyddande insatser under den akuta fasen, 
arbeta med sin självbild och sina psykiska problem under den stabiliserande fasen och sedan 
försöka klara ett liv utan kriminalitet under den långsiktiga fasen. I sinom tid tonas insatserna 
ut och kontakten med avhopparverksamheterna minskar för att till slut försvinna helt (BRÅ, 
2016, ss. 75, 84, 89). 	
	
Flertalet personer som tagit avstånd från kriminalitet eller hoppat av ett gäng ser dock inte 
myndigheter eller rättsväsendet som någon större stöttande del i deras beslut och processen som 
avhoppet innebär. Det är familjen och i vissa fall kyrkan eller ett jobb som varit den största 
stöttepelaren (Decker et al., 2014, ss. 51, 277). Det framgår även att hjälp från socialarbetare 
enbart varit betydelsefullt på mikronivå genom till exempel ekonomiskt bistånd och bostad, 
men vad gäller sysselsättning och arbete som kräver hjälp på meso- och makronivå har de inte 
varit till någon större hjälp (Nugent & Schinkel,  2016, ss. 573-574). Studier visar att flertalet 
personer lämnar gängen på eget initiativ på grund av naturliga processer såsom mognad, ålder 
och ändrade prioriteringar i livet samt, som tidigare nämnts, utan tillräckligt stöd från rättsväsen 
och myndigheter (Decker & Pyrooz, 2011, ss. 2, 7.; Stouthamer-loeber et al., 2004, s. 897-898).	
	
Det framgår i BRÅ (2016, ss. 36-37) att det inte finns någon särskilt strukturerad samverkan 
mellan avhopparverksamheter och myndigheter. Vidare tydliggör BRÅ (2016, s. 105) att de 
som bor i Göteborg stad, Malmö stad, Stockholmsregionen eller Bergslagen har möjlighet till 
omfattande stöd från avhopparverksamheter, men att det i övriga landet finns en begränsad 
tillgång till sådana. BRÅ (2016, s. 109) menar även att risken för återfall i brott i dagens läge 
är mycket hög, och att de med lång kriminell karriär inte får det stöd de behöver. En studie 
gjord av Braga och Weisburd (2012, s. 19) klargör dock att nio av de tio amerikanska program 
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som de analyserat visade på en signifikant reducering av brott, där program riktade mot gäng 
eller andra kriminella grupperingar hade den största positiva effekten. Detta skulle kunna 
indikera på att de avhopparprogram som finns i USA är mer effektiva än de vi har i Sverige.  
	

Konsekvenser av att lämna kriminalitet 
Livet efter att en individ valt att lämna ett gäng kan präglas av en hel del svårigheter. Det är till 
exempel många som är rädda för att gå ut på grund av hotbilden, eller så kan de uppleva 
skuldkänslor över alla människor som de skadat eller sårat (BRÅ, 2016, s. 102). En studie gjord 
av Pyrooz och Decker (2011, s. 422) visade att ungefär en tredjedel av dem som lämnade ett 
gäng på grund av “push”-faktorer utsattes för våld av sina egna gäng. Av de som valde att lämna 
på grund av “pull”-faktorer var det dock ingen som upplevde ett fientligt uppbrott (Pyrooz & 
Decker, 2011, s. 417). En annan studie gjord av samma författare tydliggjorde däremot att 
enbart 12 procent av de som lämnat utsattes för våld av sitt egna gäng, medan det var 38 procent 
som blev attackerade av rivaliserande gäng (Decker & Pyrooz, 2011, s. 15). Att uppleva den 
miljö man vistas i som fientlig eller hotfull kan göra att många väljer att isolera sig, och i en 
studie framkom det att sex av nio män upplevde känslor av isolation och ensamhet. Detta kan i 
sin tur resultera i att personerna inte känner att de kan leva livet fullt ut och att de inte når sina 
mål, och många ger därför upp hoppet om att få det liv de önskar (Nugent & Schinkel, 2016, 
ss. 572, 574, 576). Enligt BRÅ (2016, ss. 102-103) är dock majoriteten av de som lyckats hoppa 
av positiva inför framtiden, och många ser fram emot att till exempel bilda familj, skaffa arbete 
och ha en egen inkomst. 	
	
Ytterligare konsekvenser som individer rapporterat att de upplevt efter att de lämnat ett 
kriminellt gäng är att de blivit fortsatt behandlade som gängkriminella av polisen trots att de 
lämnat, samt att de känt en oro för att deras familj ska bli attackerad av tidigare rivaler (O’Neal 
et al., 2016, s. 52). Att fortsatt bli utsatt för attacker och trakasserier av rivaliserande gäng eller 
av polisen är någonting som kan leda till att de som vill lämna gängkriminaliteten istället 
knuffas tillbaka (Decker et al, 2014, s. 278). Enligt BRÅ (2016, s. 101) är dock avsaknaden av 
motivation och svårigheter med anpassning till ett nytt liv de främsta orsakerna till att individen 
fortsätter på den kriminella banan. Det är även få som är välkomna tillbaka till deras tidigare 
gäng och de som återfaller återgår således oftast till missbruk (BRÅ, 2016, ss.  101-102). 
	

Reflektioner över kunskapsläget 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att individer som väljer att lämna kriminella 
grupperingar ofta har starka anknytningar till den gamla grupperingen, trots det faktum att de 
inte längre är en del av den. Faktorer som kan minska denna anknytning är bland annat att skapa 
nya anknytningar till personer som inte är involverade i den kriminella livsstilen samt att minska 
gängets betydelse. Anknytningen minskas även ju längre tiden går, och tidigare forskning 
trycker därför på att tid är en viktig faktor i processen med att lämna en kriminell gruppering. 
Vidare beskriver forskningen att majoriteten av de som väljer att lämna en kriminell livsstil gör 
detta under sena tonår eller i tidig vuxen ålder, samt att medellängden för en kriminell karriär 
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varar normalt sett i ungefär två års tid. Det finns dock de som stannar betydligt längre i 
kriminalitet. Av de som väljer att lämna kriminella grupperingar är det ett flertal som påverkas 
av vad tidigare forskning benämner som “push”- och “pull”-faktorer. För att sedan lyckas hålla 
sig ifrån kriminalitet är det viktigt att individen får det stöd som krävs, där till exempel en 
kontaktperson och stöd till sysselsättning kan vara betydelsefullt. Också skyddande insatser och 
insatser riktade mot individens självbild och psykiska mående är av stor betydelse. Tidigare 
forskning visar dock att flertalet individer inte upplevt att de fått det stöd som behövts av 
myndigheter, samt att tillgången till verksamheter för avhoppare i Sverige är begränsad. Efter 
ett avhopp är det vanligt att individer blir utsatta för hot och våld samt att de upplever 
skuldkänslor och känslor av ensamhet, men det finns även många som ser positivt på framtiden. 	
	
Tidigare forskning har främst baserats på intervjuer med kriminella, ex-kriminella och 
yrkesverksamma, där fokus legat på att beskriva deras upplevelser gällande processen med att 
lämna en kriminell gruppering eller livsstil. Vidare har vissa studier varit longitudinella vilket 
bidragit med förståelse kring processen över en längre tid. Flertalet studier har dessutom 
inkluderat vissa kvantitativa metoder vilket resulterat i statistik gällande processen med att 
lämna en kriminell gruppering. Dessa tidigare forskningar är av betydelse för denna studie för 
att öka kunskapen kring den förändring i livsstilen som avhoppare går igenom, samt för att öka 
förståelsen för de svårigheter som processen kan innebära. Däremot är det få studier som 
beskriver hur själva arbetet ser ut i praktiken, och majoriteten av studierna är internationella 
vilket indikerar på att forskningsfältet är relativt outforskat i Sverige. Denna studie bidrar 
således till forskningsfältet främst eftersom den undersöker hur det ser ut i Sverige, men även 
eftersom studien utförs på en mer övergripande nivå där olika kommuners arbete jämförs. 
Förhoppningen är således att denna studie kommer öka kunskapen kring det arbete som utförs 
i dagsläget, samt bidra med en förståelse kring behovet av fungerande verksamheter för 
målgruppen avhoppare. 
	

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
I detta kapitel kommer de teoretiska perspektiv och begrepp som studien utgår från att 
presenteras. Inledningsvis kommer Luhmanns (2012) systemteori att redogöras för och därefter 
presenteras Goldbergs (1980) förklaringsmodell gällande individers självbild i förhållande till 
avvikande beteenden. 
 

Luhmanns systemteori 
Det finns ett flertal olika inriktningar och begrepp inom ramen för systemteori (se ex. Payne, 
2015, kap. 7). I denna studie kommer dock fokus att ligga på Luhmanns (2012) systemteoretiska 
perspektiv och de begrepp han använder sig av. Beskrivningarna av Luhmanns (2012) 
systemteori kommer att kompletteras med Görkes och Scholls (2006) samt Stichwehs (2015) 
förklaringar, detta eftersom teorin överlag är väldigt komplex men deras beskrivningar 
förenklar denna komplexitet något. Vidare används deras beskrivningar eftersom de är mer 
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inriktade mot hur teorin kan appliceras i praktiken, vilket underlättat för analysen i denna 
studie. 	
	
Görke och Scholl (2006, ss. 644-645) beskriver Luhmanns systemteori som en så kallad “grand 
theory”, en holistisk super-teori som kan användas för att beskriva sociala och samhälleliga 
fenomen. Med denna teori skiftas fokus från enhetlighet till ett skillnadsperspektiv, och 
subjekten ses inte längre som individer eller enheter utan snarare som system. Dessa system, 
det vill säga individerna eller enheterna, skiljer sig från andra system och fungerar autonomt 
och i olika lägen. Det som gör att ett system skiljer sig från dess omvärld är egentligen systemet 
i sig, då systemet med hjälp av gränser till omvärlden skapar sig en egen identitet (Görke & 
Scholl, 2006, s. 646). Att ett system är autonomt innebär inte att det är helt avskärmat från 
omvärlden, utan att det kan bestämma vilka andra områden det påverkas av. Detta innebär även 
att inget system kan utföra ett annat systems uppgifter, men varje system förlitar sig på att alla 
andra system har den problemlösande kapaciteten som krävs för att uppfylla sina funktioner 
(Görke & Scholl, 2006, s. 647). Alla system är således beroende av omvärlden trots att de kan 
ses som autonoma (Luhmann, 2012, s. 55). Att delegera olika uppgifter och funktioner till 
specialiserade samhälleliga system, för att hantera samhälleliga problem, kallar Luhmann för 
funktionell differentiering av samhället. Dessa specialiserade system har därmed en 
allomfattande kompetens gällande deras specifika funktion (Görke & Scholl, 2006, s. 647; 
Luhmann, 2012, s. 75). Sambandet mellan ett system och andra system i dess omvärld kallas 
för antingen interpenetration eller strukturell koppling (Görke & Scholl, 2006, s. 649; 
Luhmann, 2012, s. 60).	
 	
Luhmann delar in olika sociala system i mikro-, meso- och makronivåer. I denna studie är det 
främst sociala system på mesonivå som är av relevans, eftersom verksamheter som arbetar med 
avhoppare har störst kopplingar till denna typ av system. Sociala system på mesonivå kallas för 
organisationer (Görke & Scholl, 2006, s. 647). Dessa system innebär ofta någon form av 
medlemskap som består av formella villkor för inträde och utträde och där medlemmarna 
behöver förhålla sig till de regler organisationen har (Stichweh, 2015, s. 386). Dessa villkor gör 
att medlemmarnas beteende kan regleras med stor precision (Luhmann, 2012, s. 75). Nästan 
allt som sker inom organisationer beror på beslut eller kommer att leda till beslut, och dessa 
beslut måste tillskrivas organisationen själv (Luhmann, 2012, s. 95; Stichweh, 2015, s. 386).	
	
Eftersom systemteori innebär att undvika fokus på enbart individen (Payne, 2015, s. 252) anser 
vi att teorin är av användning i denna studie, då vi kommer att undersöka på kommunal nivå 
och inte på individnivå. Vidare anser vi även att teorins bredd och komplexitet kan vara 
någonting att dra nytta av då det innebär en möjlighet att applicera teorin på ett flertal olika 
sociala fenomen. I vårt fall kommer vi således utgå från att verksamheter som arbetar med 
avhoppare kan ses som ett socialt system vars uppbyggnad, struktur och arbetsfält skiljer sig 
från andra system, och därmed kan analyseras med hjälp av Luhmanns (2012) systemteori. Till 
exempel är det möjligt att analysera hur avhopparverksamheter samverkar med och påverkas 
av andra system i dess omgivning, samt hur verksamheter som arbetar med avhoppare kan ses 
som ett socialt system på mesonivå. Då beskrivningen av Luhmanns (2012) teori kompletteras 
med Görkes och Scholls (2006) samt Stichwehs (2015) förklaringar är det dock möjligt att 
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författarna gjort omtolkningar av originalteorin. Vi anser dock, som tidigare nämnt, att deras 
beskrivningar förenklat komplexiteten gällande Luhmanns (2012) systemteori vilket i sin tur 
underlättat analysprocessen då teorin varit enklare att förstå samt utgå från. 
	

Goldbergs förklaringsmodell 
På 1960-talet utvecklades stämplingsteorin i USA av sociologer som bland annat Becker, 
Scheff och Lemert. Teorin fick snabbt gehör utomlands, däribland i Sverige (Goldberg, 1980, 
s. 20). Goldberg (1980) utvecklade därefter en förklaringsmodell med utgångspunkt i 
stämplingsteorin. Förklaringsmodellen beskriver hur uppfattningar om den egna självbilden 
kan resultera i att individer drar sig till avvikande grupper. Begreppet självbild handlar om hur 
individen uppfattar sig själv i förhållande till rådande samhällsideal kring hur människor bör te 
sig. Individer som inte upplever någon överensstämmelse med detta ideal kan utveckla en 
negativ självbild. Goldberg (1980, s. 22) menar att alla föds utan självbild eftersom det är 
genom kontakt med andra personer som självbilden utvecklas.	

En tidigt etablerad självbild är dock svår att förändra, och individer med negativ självbild 
tenderar därför att bete sig på ett sätt som gör att denna självbild bekräftas. Negativa reaktioner 
från omgivningen blir således en bekräftelse på den negativa självbilden, vilket inte brukar leda 
till en förändring i beteendet. Trots en negativ självbild har individen troligtvis internaliserat 
samhällets normer, men på grund av en rädsla för att misslyckas är det troligt att individen dras 
mot en avvikargrupp där beteendet accepteras (Goldberg, 1980, s. 25). 	

En individ med negativ självbild förväntar sig ofta negativa reaktioner från samhället, och om 
personen inte får det kan denne provocera fram de “rätta” reaktionerna. Denna provokation 
brukar i hög grad lyckas vilket kan leda till stämpling (Goldberg, 1980, s. 27). Man kan förklara 
denna process som en ond spiral där stämplingen fortsätter pågå under en längre tid. Till slut 
når många personer botten och då kan tidigare omotiverade personer bli motiverade för vård. 
För att lyckas hjälpa dem som redan har ett avvikande beteende är det viktigt att inte bekräfta 
deras negativa självbild då detta, som tidigare nämnt, kan leda till stämpling (Goldberg, 1980, 
s. 28). Goldberg (1980, s. 35) listar flertalet åtgärder som kan hjälpa en individ ut ur denna 
negativa spiral. Det han främst trycker på är att behandlare, så som socialarbetare, behöver ha 
tät kontakt med individen och att individen alltid ska ha möjlighet att kontakta någon. 
Kontakten bör även äga rum i så många olika sociala situationer som möjligt. Goldberg (1980, 
s. 34-35) menar att dessa krav redan uppfylls inom vissa organisationer och verksamheter, men 
att socialarbetare ofta arbetar under sådan tidspress att de inte har möjlighet till djupare kontakt.	

Det som Goldberg (1980) redogör för är att hans förklaringsmodell kan öka förståelsen kring 
varför personer väljer att dra sig till avvikande grupper samt bete sig på ett sätt som bryter mot 
samhällets normer. Detta kan i hög grad kopplas till personer involverade i kriminella 
grupperingar, vilket är anledningen till förklaringsmodellens relevans för denna studie. Den är 
delvis relevant för att förstå hur det kommer sig att personer vänder sig till kriminella gäng, 
men även för att i själva analysen kunna se om det arbete som utförs i kommunerna riktar sig 
mot relevanta faktorer. 	
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4. FORSKNINGSMETOD 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av vetenskaplig forskningsansats, metodval 
samt analysmetod. Vidare kommer vi presentera det urval som studien utgått från och hur 
insamlingen av material gått till. Därefter sker även en diskussion kring validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet samt etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
metodöverväganden där vi bland annat presenterar för- och nackdelar samt de förändringar vi 
behövt göra gällande metoden.  
 

Forskningsansats och vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 
Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod med kvantitativa inslag. Den kvalitativa 
metoden kännetecknas bland annat av öppenhet med mångtydig empiri (Alvesson & Sköldberg, 
2017, s. 17), och i denna studie har detta tagit sig uttryck genom att vi använt oss av olika typer 
av material som vi strävat efter att presentera på ett öppet och neutralt sätt.  Ett holistiskt 
perspektiv, vilket är ytterligare ett kännetecken för kvalitativ metod (Padgett, 2017, s. 2), har i 
sin tur inneburit en större möjlighet att se helheten, både inom de olika kommunerna samt på 
en mer övergripande nivå där skillnader och likheter mellan kommunerna har kunnat 
undersökas. Pagett (2017, s. 17) förklarar även att en anledning till att göra en kvalitativ studie 
kan vara en vilja att studera och komma “under ytan” av olika typer av program, praktiker och 
interventioner. Detta stämmer bra överens med vår studie, vilket blev ytterligare ett argument 
för att använda kvalitativ metod. Då vi genom vår studie velat komma underfund med hur ett 
urval av Sveriges kommuner arbetar med avhoppare ansåg vi att en kvalitativ metod var mest 
lämplig, då metoden resulterat i att relevant information om det arbete som utförs varit möjlig 
att redovisa. Som ovan nämnt har studien också vissa kvantitativa inslag, och den kvantitativa 
delen består av tabeller. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018, s. 19) är ett 
kännetecken för kvantitativ metod förekomsten av statistik, och Alvesson och Sköldberg (2017, 
s. 19) menar att viss statistik kan vara värdefull även i kvalitativa studier, då främst som 
bakgrundsmaterial. Av denna anledning har tabeller valts att inkluderas i denna studie, detta för 
att vidare utöka det resultat som presenteras.	
	
Den epistemologiska utgångspunkt vår studie utgått från är empirism. Epistemologi handlar om 
läran kring kunskapssyner, hur vi väljer att se på och ta till oss kunskap (Sohlberg & Sohlberg, 
2013, ss. 68-69). Enligt empirismen är kunskap det som grundas på erfarenhet som förmedlats 
till oss med hjälp av våra sinnen, och empirismens ståndpunkt är att kunskapen behöver baseras 
på systematiska observationer (Sohlberg & Sohlberg, 2013, ss. 73-74). Enligt empirismen bör 
det som observeras vara mätbart, och till exempel ångest, som inte går att observera på ett 
entydigt sätt, går enligt den strikta empirismen således inte att forska kring (Sohlberg & 
Sohlberg, 2013, s. 67). Då denna studie baserats på olika typer av observerbart och mätbart 
material blev således empirismen en relevant utgångspunkt. Studien har därför enbart utgått 
från det vi haft möjlighet att ta till oss genom våra sinnen, och har därmed inte fokuserat på det 
vi inte kunnat ta del av. Sådan kunskap kan dock fortfarande existera, men har inte varit möjlig 
att ta del av genom sinnena. Att vi inte tagit till oss viss kunskap kan bero på att 



   Nicole Berneklint & Alicia Olander 

16 (46) 

insamlingsmaterialet varit begränsat, att vi själva valt att enbart fokusera på vissa delar eller 
möjligen att vi inte fått tillgång till material överhuvudtaget. 
	

Kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag 
Denna studie har utgått ifrån en kvalitativ innehållsanalys, och som empiri har ett flertal olika 
material och dokument använts. Det material som analyserats har valts ut specifikt utifrån 
studiens ämne, syfte och frågeställningar. Att använda sig av färdigt material innebär många 
olika fördelar, bland annat eftersom metoden blir mindre tids- och känslomässigt krävande till 
skillnad från observationer och intervjuer (Padgett, 2017, s. 133). Den kvalitativa 
innehållsanalysen är en metod som används inom flertalet olika forskningsfält (Graneheim & 
Lundman, 2004, s. 110), och metoden gör det möjligt att i hög grad kunna fokusera på vad som 
framkommer gällande det valda ämnet och dess kontext. Genom en kvalitativ innehållsanalys 
betonas skillnader mellan och likheter inom de koder och teman som framkommit i 
insamlingsmaterialet (Graneheim & Lundman, 2004, s. 111). Då studiens utgångspunkt varit 
att studera skillnader och likheter mellan svenska kommuners arbete med avhoppare var denna 
metod användbar. 	
	
Den kvalitativa innehållsanalysen går ut på att dela in analysmaterialet i koder, kategorier och 
teman (Graneheim & Lundman, 2004, s. 107). Kodningen startas då materialet granskats och 
man fått en överblick av vad som är intressant att leta efter. Generellt sett innebär kodningen 
att systematiskt leta efter intressanta aspekter som skulle kunna forma mönster i datasetet 
(Braun & Clarke, 2006, ss. 88-89). Kodning av kvalitativ data är enligt Padgett (2016, s. 163) 
den vanligaste analysmetoden, detta eftersom den lägger grunden till de fynd som tolkas fram 
genom kodningen. Kodningen i denna studie har hjälpt oss att redogöra för vilka fynd som är 
relevanta och vilket material som används i analysen samt i resultatet. Då kodningen av 
materialet är genomförd delas sedan dessa koder in i olika kategorier, och kategorierna ligger 
på en beskrivande innehållsnivå. Ingen data bör falla mellan olika kategorier eller passa inom 
flera, utan kategorier kan i sådana fall delas in i sub-kategorier (Graneheim & Lundman, 2004, 
s. 107). Efter att kategoriseringen är genomförd delas materialet slutligen in i olika teman. Ett 
tema kan ses som en tråd av koder och kategorier på en tolkande nivå. Ett flertal olika koder 
och kategorier kan passa inom ett tema, och teman kan även delas in i sub-teman (Graneheim 
& Lundman, 2004, s. 107). Enkelt förklarat innebär alltså den kvalitativa innehållsanalysen att 
initialt leta efter relevanta koder i materialet, placera in dessa i olika kategorier och sub-
kategorier för att slutligen dela in materialet i övergripande teman (se Graneheim & Lundman, 
2004, s. 108, fig. 2). Då denna typ av analys är en rekursiv process, där man rör sig fram och 
tillbaka mellan de olika stegen av analysen samt mellan helheten och delarna av en text (Braun 
& Clarke, 2006, s. 86; Graneheim & Lundman, 2004, s. 107), ansåg vi att metoden skulle ge 
oss en så stor inblick i materialet som möjligt. 	
	
Som tidigare nämnt består den kvantitativa delen av studien av tabeller. Gherardi och Turner 
(2002, s. 88) beskriver att det inom kvalitativ forskning inte finns några orsaker till att inte 
införa viss statistik, vilket är varför dessa tabeller inkluderats. Vidare beskriver Gherardi och 
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Turner (1987, i Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 19) samt Silverman (2001, i Alvesson & 
Sköldberg, 2017, s. 19) att det kan vara förnuftigt att använda sig av vissa kvantifieringar även 
i kvalitativ forskning. Studien är således i huvudsak kvalitativ, men de tabeller som redogör för 
siffror och statistik klassas som kvantitativa.  
	

Urval 
Denna studie har utgått från vad Padgett (2017, s. 67-68) benämner som purposive sampling. 
Detta innebär en avsiktlig process där valet av respondenter baseras på deras förmåga att delge 
den information som eftersöks. Då syftet med denna studie är att undersöka hur kommuner 
arbetar med att stödja avhoppare från kriminella grupperingar har kommunerna valts ut utifrån 
huruvida det finns ett eller flera kriminellt utsatta områden inom kommunen. Vi har i denna 
studie utgått från en rapport framställd av NOA (2019, s. 7) där de har kartlagt Sveriges 
kriminellt utsatta områden. De 60 områden som listats som utsatta av NOA (2019, ss. 6-7) har 
sammanställts genom att slå ihop de områden som ligger i samma kommun, vilket resulterat i 
att studien utgår ifrån dessa 26 svenska kommuner: 	
	
Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Haninge, Helsingborg, Huddinge, 
Järfälla, Jönköping, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Norrköping, Sollentuna, 
Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Trollhättan, Upplands bro, Uppsala, Västerås, Växjö och 
Örebro.	
	
Anledningen till att vi valt att undersöka kommuner beror främst på att det enligt SoL 
(2001:453) 2 kap. 1§ är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att enskilda personer får 
det stöd och den hjälp som behövs. Det kunde även blivit problematiskt om vi hade valt att 
använda områdena som står i rapporten istället för kommuner när vi letar material. Detta 
eftersom flera områden som redovisas i NOA:s (2019, s. 7) rapport ligger i samma kommun, 
vilket gör att de med stor sannolikhet delar material och verksamheter.	
	
Det material som sedan inkluderades i analysen valdes ut baserat på det Padgett (2017, s. 68) 
benämner som criterion sampling, det vill säga att materialet bör uppfylla vissa kriterier. I 
denna studie har kriteriet varit att materialet ska beskriva hur kommunen arbetar med att stödja 
avhoppare i processen med att lämna en kriminell gruppering. Alla de dokument som ansetts 
vara viktiga i utformningen av denna studie, däribland handlingsplaner, riktlinjer och policys 
samt andra dokument eller internetkällor som kan kopplas till ämnet, har inkluderats. Vidare 
har ett kriterium varit att materialet enbart ska tydliggöra hur kommunen i sig arbetar. Om det 
framkommit att kommunen samverkar med specifika myndigheter eller verksamheter föll detta 
inom ramen för denna studie, men om det enbart är till exempel ideella organisationer som 
arbetar med att stödja avhoppare så är detta inte kommunens arbete och därmed inte det som 
undersöks.  
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Insamlingsmetod 
Det material som studien baserats på har delvis samlats in genom att ladda ner tillgängliga 
dokument som behandlat avhoppare från kommunernas hemsidor. För att hitta tillgängligt 
material har sökorden avhopparverksamhet, avhoppare, kriminalitet, brottslighet, brott och 
social insatsgrupp använts. Sökordet social insatsgrupp inkluderades då det framkom att detta 
var en typ av verksamhet som flera kommuner arbetade med för att stödja avhoppare. 
Majoriteten av kommunerna har inte haft dokument upplagda på sina hemsidor och vi har därför 
kontaktat 25 av de 26 kommunerna som ingår i urvalet. Den kommun vi inte kontaktat är 
Göteborgs stad, och detta beror på att de haft allt nödvändigt material tillgängligt på den 
kommunala hemsidan. Vi har främst tagit kontakt med kommunerna via e-post, men även ringt 
Stockholms stad då det varit otydligt vilken enhet vi bör ta kontakt med. Genom kontakt med 
kommunerna var det enbart ett fåtal som hade specifika dokument gällande avhopp från 
kriminalitet, och flertalet hörde av sig och vidarebefordrade frågan till andra enheter. Vi har nio 
kontakter som inte hört av sig alls, som inte suttit på någon kunskap gällande denna fråga eller 
som inte haft tid att bistå oss med information. Trots detta anser vi oss ha fått en övergripande 
bild av det arbete som utförs genom analys av de tillgängliga dokumenten samt kommunernas 
hemsidor. Bland annat har Malmö stad inte haft möjligheten att hjälpa oss, men då de specifikt 
nämner och beskriver sitt arbete med avhoppare på kommunhemsidan så har vi ändå fått 
kunskap kring det arbete de utför.   
	

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Inom kvalitativ forskning har begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet använts för 
att beskriva olika aspekter av trovärdighet. Trovärdigheten ökar då resultaten presenteras på ett 
sätt som möjliggör för läsaren att leta efter alternativa tolkningar (Graneheim & Lundman, 
2004, ss. 109-110).	
	
Att välja den mest lämpliga metoden för datainsamling och mängden data är en viktig aspekt i 
att etablera validitet. Den mängd data som krävs för att svara på forskningsfrågan på ett 
trovärdigt sätt varierar beroende på komplexiteten av fenomenet som undersöks och kvaliteten 
på materialet (Graneheim & Lundman, 2004, s. 110). I denna studie har både 
insamlingsmetoden och typen av material varit varierande och bred, detta eftersom vi velat 
säkerställa att så mycket relevant information som möjligt inkluderats. Validitet i forskning 
innebär också att dela in materialet i relevanta kategorier och teman, och därmed inte utesluta 
relevant data eller ta med irrelevant data (Graneheim & Lundman, 2004, s. 110). Relevansen i 
det insamlade materialet samt intentionen med studien, det vill säga vad som ska undersökas 
och varför, är således viktig för att säkerställa validitet (Ruth, 1991, ss. 285-286). Vi har därför 
strävat efter att enbart ta med den data som belyser hur kommunerna arbetar med avhoppare, 
vilket indirekt resulterat i att irrelevant data exkluderats. Vi har också tagit medvetna beslut om 
att exkludera data som inte anknyter till studiens syfte och frågeställningar. Validiteten kan 
dessutom redovisas genom att tydliggöra skillnader mellan olika kategorier, vilket vi i denna 
studie förhållit oss till då vi sorterat in materialet under relevanta avsnitt. Vidare kan validitet 
tydliggöras genom citering eller genom att visa på att andra källor överensstämmer (Graneheim 



   Nicole Berneklint & Alicia Olander 

19 (46) 

& Lundman, 2004, s. 110), och därför har vi strävat efter att regelbundet presentera citat och 
kopplingar till tidigare forskning under resultatdelen. 	
	
En annan aspekt på trovärdighet är reliabilitet (Graneheim & Lundman, 2004, s. 110). Ruth 
(1991, ss. 284-285) menar att reliabilitet hänger ihop med kvaliteten på det insamlade materialet 
och huruvida detta leder till en bredare förståelse. I en strävan efter att få så hög kvalitet som 
möjligt gällande det material denna studie utgår från har vi varit noggranna med att materialet 
kommer från trovärdiga källor, i detta fall kommunerna. Vidare tydliggör Ruth (1991, s. 285) 
att reliabiliteten ökar då graden av standardisering i datainsamlingsfasen ökar, detta genom att 
till exempel anteckna relevant information under procedurens gång. Detta har vi förhållit oss 
till genom att genomgående föra anteckningar under alla de faser som denna studie innefattat. 
Ytterligare ett sätt att uppnå reliabilitet kan vara att ha en objektiv syn på det undersökta 
fenomenet samt avstå från egna tolkningar och antaganden. Vissa egna värderingar kan också 
leda till att forskaren övervärderar vissa fenomen och avskärmas från andra (Ruth, 1991, ss. 
283-284). Vi har utifrån detta strävat efter att se på materialet med en objektiv syn samt inte 
låtit egna värderingar påverka vår studie.	
	
Ännu en aspekt av trovärdighet är frågan om generaliserbarhet (Graneheim & Lundman, 2004, 
s. 110). Ruth (1991, s. 289) menar att det inom kvalitativ forskning krävs en teoretisk förankring 
för att kunna generalisera fenomenbeskrivningar. Representativiteten är dock inte central inom 
kvalitativ forskning, så som den är inom kvantitativ forskning (Ruth, 1991, s. 289). Detta gäller 
även denna studie då urvalet varit väldigt specifikt vilket resulterat i att resultaten blivit svåra 
att applicera på andra förhållanden eller geografiska områden. Forskare inom kvalitativ 
forskning har dock möjligheten att dra vissa allmänna slutsatser utifrån det fenomen och de 
teman som materialet innehåller samt de bakomliggande fälten (Ruth, 1991, s. 289), och det är 
då möjligt att vissa generaliserbara resultat kan förekomma. Graneheim och Lundman (2004, 
s. 110) förklarar även att författaren enbart kan ge förslag på generaliserbarhet men att det är 
upp till läsaren att bestämma om resultaten är överförbara till andra kontexter. För att underlätta 
för en generalisering är det viktigt att framföra en tydlig beskrivning och förklaring av 
kontexten, urvalet, datainsamlingen och analysprocessen samt en fyllig presentation av 
resultaten (Graneheim & Lundman, 2004, s. 110). För att förhålla oss till generaliserbarhet har 
vi därför strävat efter att vara tydliga med att beskriva de olika steg som genomförts så att 
läsaren har möjlighet att kritiskt granska processen. Vi har även strävat efter att presentera 
resultatet på ett sätt som ger läsaren så stor inblick som möjligt.  
 

Etiska överväganden 
För att i forskning förhålla sig till etik och god forskningssed finns det fyra principer att utgå 
från. Dessa principer är tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvarighet. Tillförlitlighet innebär 
att genom analys, design, metod och utnyttjande av resurser säkerställa forskningens kvalitet 
(All European Academies, 2018, s. 4). För att uppnå god forskningskvalitet är det viktigt att 
bidra med ny kunskap och därmed inte belysa sådant som redan undersökts, samt inte plagiera 
tidigare forskningsresultat (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 390; Vetenskapsrådet, 2017, ss. 8, 
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16). Genom att presentera vad tidigare forskning undersökt och redovisa vilka delar av 
forskningsfältet som är outforskade har vi belyst hur vår studie bidrar med ny kunskap. 
Principen om ärlighet innebär i sin tur att på ett öppet, rättvist och objektivt sätt granska, 
utveckla, genomföra samt rapportera om forskning (All European Academies, 2018, s. 4), 
någonting vi förhållit oss till genom att redovisa både för- och nackdelar med den metod vi 
använder oss av. Vidare har vi strävat efter att inte utelämna viktiga aspekter som ger läsaren 
en möjlighet att kritiskt granska studien. En forskare bör dessutom ha respekt för bland annat 
samhället, kolleger och forskningsdeltagare (All European Academies, 2018, s. 4), vilket vi 
förhållit oss till genom att presentera både tidigare forskning och denna studies resultat på ett 
så objektivt och icke-värderande sätt som möjligt. Forskare bör dessutom visa på ansvarighet 
för forskningen från idé till publicering och för de konsekvenser studien kan medföra. Detta 
innebär att studiens författare har fullt ansvar för innehållet (All European Academies, 2018, s. 
7). Att vi är fullt ansvariga för denna studie har förtydligats på försättsbladet. Vetenskapsrådet 
(2017, s. 8) presenterar även ett antal etiska krav som en författare bör förhålla sig till, bland 
annat att tala sanning, granska och redovisa utgångspunkter, öppet redovisa resultat och metod 
samt dokumentera och arkivera för att hålla god ordning. Detta är någonting vi genomgående 
förhållit oss till genom att, som tidigare nämnt, vara tydliga med presentationen av studien för 
att möjliggöra kritisk granskning, och vi har även strävat efter att hålla en god struktur för att 
underlätta för läsaren. 
 

Metodöverväganden 
Initialt intresserade vi oss för att göra en intervjustudie där myndighetspersoners upplevelser av 
arbetet med avhoppare var det som skulle ha undersökts. Med anledning av Covid-19 blev dock 
detta svårt att genomföra då intervjuerna hade behövt göras via telefon eller digitalt. Vidare 
hade det troligtvis varit svårt att få tag på intervjupersoner eftersom många troligen varit 
upptagna på grund av rådande omständigheter. Vi ändrade därför forskningsmetoden till att 
istället göra en kvalitativ innehållsanalys. Även denna metod har stött på vissa hinder med 
anledning av Covid-19, detta då flertalet kommuner inte haft möjlighet att bidra med 
nödvändigt material på grund av tidsbrist. Vi hade från början tänkt analysera enbart 
styrdokument, men av denna anledning inkluderades även annat material som tydliggör hur 
kommunerna arbetar med avhoppare, däribland kommunala hemsidor. Det faktum att anställda 
vid kommunerna inte haft tid att bidra med nödvändigt material till denna typ av studie 
tydliggör dock ännu en gång att en intervjustudie troligtvis inte hade varit genomförbar.	
	
En studie som denna som baseras på olika typer av material kommer att vara begränsad utifrån 
vad som finns tillgängligt och hur kvaliteten ser ut, och då materialet möjligtvis inte publicerats 
för forskningsmässiga syften kan detta vara till en nackdel (Padgett, 2017, s. 133). Det är även 
möjligt att se på den kvalitativa innehållsanalysen som enbart ett verktyg som kan användas 
inom andra typer av kvalitativa studier. Den kvalitativa innehållsanalysen går dock att se som 
en separerad metod, med specifika karaktärsdrag, som behöver belysas (Graneheim & 
Lundman, 2004, s. 110). Vi argumenterar därför för att denna analysmetod varit relevant för 
vårt val av ämne eftersom vi specifikt velat undersöka vad som framkommer om arbetet med 
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avhoppare samt om det finns några tydliga skillnader eller likheter mellan de olika 
kommunerna. 	
	
Sammanfattningsvis har vi behövt göra vissa överväganden gällande denna studie. Vi anser 
dock att den mest lämpliga metoden slutligen valts ut för att kunna genomföra det studien avsett 
att undersöka, detta då valet av metod gjort att vi haft möjligheten att besvara de frågeställningar 
som studien utgått från. Metoden har således möjliggjort för analys av de olika kommunernas 
arbete med avhoppare samt tillåtit oss att undersöka eventuella skillnader och likheter som 
materialet tydliggjort. 	
 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel kommer studiens empiriska material att presenteras och analyseras 
utifrån  Luhmanns systemteori och Goldbergs förklaringsmodell samt kopplas till tidigare 
forskning. Syftet med studien är att beskriva hur de olika kommunerna som ingår i urvalet 
arbetar med avhoppare samt om det stöd som erbjuds är likvärdigt. Flera internationella studier 
pekar på att avhoppare inte upplever myndigheter som betydelsefulla i processen med att lämna 
en kriminell gruppering (Decker et al., 2014, ss. 51, 277; Decker & Pyrooz, 2011, ss. 2, 7.; 
Stouthamer-loeber et al., 2004, s. 897-898), och vissa upplever att avsaknad av motivation kan 
vara ett hinder i avhopparprocessen (BRÅ, 2016, s. 101). Det framkommer även att tillgången 
till avhopparverksamheter i Sverige varierar och att de med längre kriminell karriär inte får det 
stöd som behövs (BRÅ, 2016, ss. 105, 109).	
	
Empirin i denna studie kommer att presenteras under avsnitten Variation på verksamheter, 
Insatser som avhoppare erbjuds och Krav som ställs på avhoppare. Urvalet är baserat på den 
lista över utsatta områden som NOA (2019, s. 7) presenterat, oavsett om kommunen har ett 
arbete med avhoppare eller inte. Hur de olika kommunerna arbetar samt hur variationen ser ut 
kommer att specificeras i följande avsnitt.  
 

Variation på verksamheter 
I detta avsnitt kommer de olika typer av verksamheter som arbetar med målgruppen avhoppare 
att presenteras. Hur de olika kommunerna arbetar redogörs för i tabell 1.0 nedan. De kommuner 
som saknar ett kryss i tabellen har inte påvisat att de har ett arbete inriktat mot att hjälpa 
avhoppare. I tabellen redogörs det även för vilka kommuner som påvisat att deras arbete inriktas 
mot specifika åldersspann. 
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Tabell 1.0. Typ av arbete med avhoppare	
  Avhoppar- 

verksamheter 
Sociala 
insatsgrupper (SIG) 

Övrigt kommunalt 
arbete 

Specifikt åldersspann 

Borlänge X X   13-25 år (SIG) 

Borås       
 

Botkyrka 
    

Eskilstuna   X X 18-29 (SIG) 

Göteborg X 
   

Halmstad 
    

Haninge 
    

Helsingborg 
    

Huddinge   X   Ungdomar (SIG) 

Järfälla 
    

Jönköping 
  

  
 

Kristianstad 
 

X 
  

Landskrona 
    

Linköping X 
   

Malmö X 
   

Norrköping   X   >18 (SIG) 

Sollentuna 
    

Stockholm   X   19-29 (SIG) 

Sundbyberg 
  

X 
 

Södertälje   X   <25 år (SIG) 

Trollhättan 
    

Upplands Bro   X   13-29 år (SIG) 

Uppsala   X   15-23 (SIG) 

Västerås 
    

Växjö 
    

Örebro   X X Barn och unga (SIG) 

Totalt: 4 10 3 9 
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Tabellen ovan synliggör en variation på verksamheter, och enbart fyra av de kommuner som 
ingick i urvalet har specifika avhopparverksamheter, medan tio kommuner arbetar med sociala 
insatsgrupper (SIG). Gemensamt för dessa tio är att de nämner hjälp och stöd till avhoppare 
som ett arbetsområde, vilket var ett krav i urvalsprocessen. Det finns dock ytterligare 
kommuner som arbetar med sociala insatsgrupper men där ett arbete med avhoppare inte 
framgår, och detta faller således inte inom ramarna för denna studie. Nio av de tio kommuner 
som arbetar med sociala insatsgrupper har även påvisat att deras arbete inriktas mot ett specifikt 
åldersspann, där det främst är ungdomar och unga vuxna som verksamheten arbetar med. 
Vidare är det tre kommuner som har annat kommunalt arbete med målgruppen avhoppare, där 
bland annat skyddsinsatser är det som erbjuds. Detta avsnitt är upplagt på så vis att det först är 
de specifika avhopparverksamheterna som beskrivs. Därefter följer en redogörelse för sociala 
insatsgrupper, och slutligen beskrivs övrigt kommunalt arbete. Beskrivningarna gällande de 
olika typerna av verksamheter innefattar mer detaljerade förklaringar om vad det är för arbete 
som utförs och hur arbetet skiljer sig från de övriga verksamheterna, samt tar upp hur olika 
specifika kommuner arbetar.  
 	
Vad en avhopparverksamhet gör och hur de arbetar tydliggörs genom ett citat från Göteborgs 
stad.	
	

Med avhopparverksamhet avses reglerade och samordnade åtgärder och insatser, utöver ordinarie 
socialt eller brottsförebyggande arbete, som syftar till;	

a. att ge stöd åt personer som vill lämna kriminella eller våldsbejakande grupperingar; 
b. att hjälpa dem att minska och helt upphöra med kriminella handlingar; 
c. att ge stöd till eget boende och självförsörjning. 

(Göteborgs stad, 2019, s.  4)	

Citatet tydliggör att arbetet som utförs inom en avhopparverksamhet är sådant som inte faller 
inom ramen för ordinarie socialt eller brottsförebyggande arbete, samt att målgruppen enbart är 
individer som vill lämna olika typer av grupperingar. Arbetet beskrivs på ett liknande sätt i de 
övriga kommunerna med avhopparverksamheter, och utdraget tydliggör således hur de fyra 
kommunerna arbetar. Det är Göteborg, Malmö, Borlänge och Linköping som är de kommuner 
som påvisat att de arbetar med specifika avhopparverksamheter. Göteborgs stad upprättade år 
2008 ett Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet där de arbetar med att hjälpa individer 
att lämna kriminella grupperingar (Göteborgs Stad, u.å.). I Malmö stad är det 
Konsultationsteamet som arbetar med att stödja och hjälpa individer att lämna kriminella 
grupperingar och miljöer. Denna verksamhet drivs av Malmö stad och polisen, och fungerar 
även som ett stöd till yrkesverksamma som i sitt arbete möter tänkbara avhoppare eller individer 
som lever under hot av kriminella grupper (Malmö stad, u.å., s. 1; Malmö stad, 2020a). Också 
Borlänge kommun erbjuder avhopparverksamhet, men individer som är i behov av detta måste 
höra av sig till polisen för vidare hjälp och information. Det framkommer även att det är upp 
till polisen att bedöma behovet av stöd, och om stöd anses nödvändigt samverkar polisen 
tillsammans med socialtjänst kring vilket stöd som bäst passar individen. Gällande Borlänge 
kommun är informationen kring kommunalt avhoppararbete bristfälligt, trots att det framgår att 
avhopparverksamheter existerar inom kommunen (Borlänge, 2020). Även Linköping har en 
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avhopparverksamhet, med socialtjänsten som huvudaktör, som arbetar motiverande för att få 
individer att “hoppa av”. Däremot är det otydligt om denna avhopparverksamhet är en del av 
den sociala insatsgruppen i kommunen eller inte. Denna otydlighet redogörs genom citaten 
nedan. 
	

Linköpings kommuns avhopparverksamhets målsättning är att utveckla former för att underlätta 
avhopp från gäng och kriminella nätverk, förstärka samverkan med lokala myndigheter 
(polismyndigheten, kriminalvården m.fl.) samt andra kommuner.	

(Linköpings Kommun, 2017, s. 4)	

Socialtjänstens roll i individarbetet i sociala insatsgrupper är omfattande, bedömningen är att arbetet 
är av avgörande betydelse för att förebygga kriminalitet och att motivera individer att hoppa av från 
och motverka kriminalitet.	

(Linköpings Kommun, 2017, s. 4)	

 
Dessa två citat är tagna ur samma dokument, och det framträder en otydlighet kring vem som 
ansvarar över avhopparverksamheten. Det som är otydligt är huruvida det är en skild 
avhopparverksamhet eller om verksamheten tillhör den sociala insatsgruppen. Det framgår 
alltså ingen tydlig förklaring gällande avhopparverksamhetens tillhörighet, utan ibland beskrivs 
den som en enskild verksamhet medan den sedan kopplas samman med den sociala 
insatsgruppen. 	
	
En social insatsgrupp arbetar i sin tur på liknande sätt som de specifika 
avhopparverksamheterna, men kan även inkludera andra typer av brottsförebyggande arbete. 
Borlänge kommun beskriver till exempel att “det främsta målet är att motverka att unga riskerar 
att hamna i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng samt att underlätta avhopp från 
kriminella grupperingar” (Borlänge, u.å., s. 1). Detta tydliggör alltså att den sociala 
insatsgruppen arbetar med målgruppen avhoppare, men att de även inkluderar annat 
brottsförebyggande arbete. Detta skiljer sig från specifika avhopparverksamheter vars 
huvudsakliga arbete är att hjälpa individer lämna kriminella grupperingar. Vidare beskrivs det 
att den sociala insatsgruppen främst riktas mot unga, vilket återigen skiljer sig från specifika 
avhopparverksamheter där det inte framgår ett visst åldersspann. Det exakta syftet med de 
sociala insatsgrupperna kan dock variera något mellan kommunerna, och vilka exakta 
åldersspann de olika kommunerna arbetar utifrån har tydliggjorts i tabellen ovan. Det är 
sammanlagt tio kommuner (se tabell 1.0, s. 22) som arbetar med sociala insatsgrupper. Den 
kommun som främst skiljer sig från de övriga gällande sitt arbete med sociala insatsgrupper är 
Norrköping, detta eftersom arbetet innefattar de individer som sitter på anstalt och att 
motivationsarbete för deltagande i den sociala insatsgruppen således påbörjas där (Norrköping, 
2020a, s. 2). Gemensamt för Huddinge, Södertälje, Upplands Bro och Örebro är att information 
kring deras sociala insatsgrupper enbart framkommer på den egna kommunala hemsidan. Dessa 
kommuner har ingen utförlig beskrivning av arbetet med den sociala insatsgruppen, men det 
framgår att de stödjer individen i att lämna kriminella grupperingar och miljöer eller en 
kriminell livsstil. Huddinge redogör dock inte för att avhoppare är en målgrupp, men hänvisar 
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till polisens beskrivning av sociala insatsgrupper där det tydliggörs att syftet med sociala 
insatsgrupper även innefattar stöd för att bryta med kriminella grupperingar (Huddinge, 2018; 
Polismyndigheten; 2018). Huruvida just Huddinges sociala insatsgrupp innefattar denna 
målgrupp är således otydligt. 	
 	
Det arbete som utförs inom ordinarie kommunalt arbete riktar sig istället främst till att erbjuda 
skyddsinsatser till avhoppare. Eskilstuna kommun beskriver till exempel att:	
 

En del brottsutsatta kan utöver behov av stöd och hjälp även ha behov av skydd, eftersom de riskerar 
att utsättas för nya brott. Det kan tex vara:	
 	

- målsäganden och vittnen som utsätts för hot inför eller efter rättegång	
- personer som lämnar destruktiva grupperingar	

	
(Eskilstuna kommun, 2020, s. 1)	

	
Utdraget tydliggör att personer som lämnar destruktiva grupperingar kan klassas som 
brottsutsatta och att dessa individer är i stort behov av stöd och hjälp samt skyddsinsatser. Det 
som särskiljer sig mest gällande denna typen av arbete är att verksamheten inte är specifikt 
inriktad mot avhoppare, utan arbetet riktas mot alla brottsutsatta individer. I Sundbyberg 
handläggs denna typ av ärende av handläggare inom beroendeenheten på socialtjänsten, och 
kommunen arbetar även med kommunpolisen och polisens brottsoffer- och 
personsäkerhetshandläggare för att få en bedömning av individers skyddsbehov (E-post 
Sundbyberg, 2020). Eskilstuna kommun har i sin tur en rutin kring att erbjuda skydd åt personer 
utsatta för hot, däribland individer som lämnar destruktiva grupperingar. Socialnämnden i 
Eskilstuna samverkar i denna typ av ärende med polisen då de också kan erbjuda åtgärder i det 
akuta skedet (Eskilstuna, 2020, s. 1). Även Örebro kommun arbetar på detta vis med att erbjuda 
skydd åt individer utsatta för våld eller hot, och detta arbete utförs av en skyddshandläggare 
inom socialförvaltningen (Bergström, 2014 s. 1). I de material som analyserats framgår inte 
avhoppare som en specifik målgrupp, men i kontakt med kommunen bekräftades att 
målgruppen ingår i arbetet (E-post Örebro, 2020). 	
 	
Av de kommuner som ingår i urvalet, och som i dagsläget saknar arbete riktat mot avhoppare 
eller som enbart hanterar ärenden inom det ordinarie kommunala arbetet, har Botkyrka, 
Jönköping, Borås och Sundbyberg meddelat att de är i planerings- eller uppstartsskedet av 
specifika avhopparverksamheter. Botkyrka kommun beskriver till exempel sin utveckling på 
följande sätt:	
 

Vi blev anställda för bara några veckor sedan och kommer vara utvecklingsfas av verksamheten de 
närmaste månaderna, därav finns det heller inga färdiga policys, rutiner osv för verksamheten än 
utan tanken är att vi i vår tjänst ska utveckla sådant.	

(E-post Botkyrka, 2020)	

Genom utdraget framgår det att Botkyrka kommun bör ha en färdigställd avhopparverksamhet 
inom ett par månaders tid. Då det sammanlagt är fyra kommuner som redogjort för denna typ 
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av utveckling indikerar detta på att arbetet med avhoppare i dagsläget inte är fullt utvecklat, 
men att det ändå är någonting som kommunerna försöker förbättra.	
	
Genom en funktionell differentiering av samhället (Görke & Scholl, 2006, s. 647; Luhmann, 
2012, s. 75) hanteras kriminalitet i flera kommuner genom att kommunen delegerat arbetet med 
avhoppare till specifika verksamheter, i detta fall till de specifika avhopparverksamheterna och 
sociala insatsgrupperna. De kommuner som hanterar avhoppare inom ordinarie kommunalt 
arbete har således inte gjort denna delegering. Det är möjligt att denna avsaknad av delegering 
kan medföra en negativ påverkan på det sociala arbetet mot kriminalitet och brottslighet, detta 
eftersom verksamheten kan sakna tillräckligt med kunskap om målgruppen eller inte ha alla de 
resurser som krävs för att på bästa möjliga sätt stödja avhopparen i processen med att lämna en 
kriminell gruppering. Likväl är tät och bra kontakt mellan behandlare och klient är av stor vikt 
för att undvika förstärkta negativa självbilder och stämpling hos individer, samt för att få till 
förändring. Detta är på grund av tidspress ofta inte möjligt inom socialtjänst (Goldberg, 1980, 
ss. 28, 34-35), vilket ytterligare förstärker vikten av specifika verksamheter riktade mot 
målgruppen. Vikten av att arbetet inte påverkas negativt på grund av mängden ärenden är 
någonting som Stockholms stad (2019) förtydligar genom citatet nedan:	
 

För att upprätthålla en god kvalitet i arbetet är en rimlig ärendemängd en förutsättning och arbetet 
bör fördelas så att minst två personer är inblandade i varje ärende. Det ökar sannolikheten för god 
kvalitet i bedömningar, kontinuitet vid eventuellt personalbortfall samt olika aspekter av säkerhet 
gällande personal och förvaltning.	

(Stockholm stad, 2019, ss. 13-14)	

Stockholms stad arbetar, som tydliggörs i tabell 1.0, med sociala insatsgrupper med inriktning 
mot att hjälpa individer lämna kriminella nätverk eller grupperingar, och har således delegerat 
denna arbetsuppgift till en specifik verksamhet.  
 
Att kommuner inom ramen för sociala insatsgrupper riktar sig mot ungdomar och unga vuxna 
kan kopplas till det som Stouthamer-loeber et. al. (2004, ss. 897-898) skriver om att många 
väljer att lämna kriminalitet i sena tonår eller tidig vuxen ålder. Med utgångspunkt i detta är det 
således möjligt att kommunerna genom en åldersinriktning riktar resurserna dit de främst 
behövs. Däremot beskriver BRÅ (2016, s. 109) att de med lång kriminell karriär inte får de stöd 
som behövs, vilket indikerar på att denna målgruppsindelning även kan göra så att flertalet 
individer som är i behov av stöd faller bort. Att ha ett arbete riktat mot specifika åldersspann 
kan således innebära att stödet inte är tillgängligt för alla individer som vill lämna kriminella 
grupperingar. Vidare redogör tidigare forskning att tillgängligheten till stöd från 
avhopparverksamheter varierar runt om i landet, där Göteborg stad, Malmö stad, 
Stockholmsregionen och Bergslagen är de områden som erbjuder omfattande stöd (BRÅ, 2016, 
s. 105). Detta tydliggörs till viss del i denna analys då Göteborg, Malmö, Stockholm samt vissa 
kommuner i Bergslagen redogjort för omfattande arbete med målgruppen avhoppare. Däremot 
finns det ytterligare kommuner, som inte ligger i dessa regioner, som också påvisat ett 
betydande arbete med avhoppare, vilket innebär att avhoppare kan få stöd även på andra orter. 	
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Sammanfattningsvis kan vi se en stor variation gällande verksamheter som arbetar med den 
målgrupp som studien inriktar sig mot. Fyra av de kommuner som ingick i urvalet har specifika 
avhopparverksamheter vars huvudsakliga arbete är att hjälpa individer att lämna kriminella 
grupperingar. Vidare arbetar tio kommuner med sociala insatsgrupper, där arbetet riktas mot att 
både förhindra rekrytering till kriminella grupperingar och hjälpa de som redan är involverade 
att lämna. Den funktionella differentieringen av samhället (Görke & Scholl, 2006, s. 647; 
Luhmann, 2012, s. 75) och arbetet med avhoppare kan vara en positiv faktor för minska 
kriminalitet och brottslighet. Att specifika verksamheter hanterar denna målgrupp kan även 
resultera i att tidspressen för ärendena inte är lika omfattande som för de ärenden som utförs i 
det ordinarie kommunala arbetet (Goldberg, 1980, ss. 28, 34-35). En av kommunerna hanterar 
de avhopparärenden som inkommer enbart inom det ordinarie kommunala arbetet, medan 
ytterligare två har ordinarie kommunalt arbete samt sociala insatsgrupper riktade mot 
målgruppen. Tolv kommuner har inte påvisat att de har något arbete mot denna målgrupp 
överhuvudtaget, vilket lett till att dessa kommuner fallit bort ur analysen. Det är således enbart 
14 av 26 kommuner som redogjort för ett arbete med att hjälpa avhoppare. Nio kommuner har 
även tydliggjort att deras arbete med avhoppare inriktar sig mot ett specifikt åldersspann, främst 
ungdomar och unga vuxna. Alla de kommuner som har ett specifikt åldersspann arbetar med 
sociala insatsgrupper. Denna typen av inriktning kan innebära att resurser läggs på prioriterade 
områden då tidigare forskning visat att de flesta som väljer att lämna kriminella grupperingar 
gör det i sena tonår eller i tidig vuxen ålder (Stouthamer-loeber et. al., 2004, ss. 897-898). 
Tidigare forskning har dock klargjort att de med längre kriminell karriär i dagsläget inte får de 
stöd som behövs (BRÅ, 2016, s. 109), och ett specifikt åldersspann kan därför innebära att vissa 
individer inte inkluderas och därmed inte har möjlighet till hjälp och stöd. Den stora variationen 
kring arbete med avhoppare stämmer bra överens med BRÅ:s (2016, s. 105) rapport om att 
tillgången till avhopparverksamheter varierar, och regeringens (2019) uttalande om att det krävs 
ett mer likvärdigt arbete stämmer.  
	

Insatser som avhoppare erbjuds 
I följande avsnitt presenteras en övergripande bild av de olika typer av stödjande och hjälpande 
insatser som kommunerna erbjuder avhoppare. De insatser som varit mest förekommande inom 
kommunerna är de som tydliggörs i tabell 1.1 nedan. Rutan gällande övriga insatser har 
inkluderats då vissa kommuner arbetar med insatser som inte är vanligt förekommande bland 
de övriga kommunerna, men som ändå är viktiga att nämna. De kommuner som har ett kryss 
gällande övriga insatser kommer att redogöras för mer utförligt. I tabellerna har de kommuner 
som inte påvisat att de i dagsläget har något arbete med avhoppare uteslutits. Viktigt att påpeka 
är att kommuner som saknar kryss gällande insatser inte nödvändigtvis saknar arbete med dessa, 
utan enbart att de inte framgår i det material som analyserats. Från Kristianstad har vi endast 
fått information att de arbetar med avhoppare genom sociala insatsgrupper, men inte vilka typer 
av insatser som erbjuds. Av denna anledning saknar Kristianstad kryss i tabellen.   
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Tabell 1.1. Insatser	

  Kontaktper- 
son/samtals- 
stöd 

Missbruks- 
och 
psykiatriskt 
stöd  

Risk- eller 
hotbilds- 
bedömning 

Skydds- 
insatser 

Samverkan Övriga 
insatser 

Borlänge X X X   X X 

Eskilstuna X X  X X  X X  

Göteborg X  X  X X  X X 

Huddinge X    
 

  X X  

Kristianstad     
 

  
 

  

Linköping     
 

  X X  

Malmö     X   X   

Norrköping     
 

  X   

Stockholm X  X X X X X  

Sundbyberg   X  X   X   

Södertälje   X 
 

  X X  

Upplands Bro 
    

X 
 

Uppsala X X X X  X X  

Örebro     X X  X X  

Totalt: 6 7 8 5 13 9 

 
 
Utifrån tabellen tydliggörs det att sex kommuner nämner insatser gällande kontaktperson eller 
samtalsstöd, sju nämner missbruks- och psykiatrisk stöd, åtta nämner risk- eller 
hotbildsbedömning och fem nämner skyddsinsatser. Vidare har samverkan nämnts hos 13 av 
14 kommuner, så även det har inkluderats i tabellen trots att samverkan möjligtvis inte ses som 
en insats i sig. Även nio kommuner har nämnt övriga insatser som inte är frekvent 
förekommande bland de övriga, till exempel insatser riktade mot anhöriga. 	
	
Beskrivningen av vilka insatser som finns att tillgå varierar mellan kommunerna. De kommuner 
som arbetar med specifika avhopparverksamheter, det vill säga Göteborg, Borlänge, Malmö 
och Linköping, beskriver inte utförligt vad det är för insatser som finns att tillgå utan snarare 
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vad insatserna överlag syftar till. Denna otydliga beskrivning exemplifieras med ett citat från 
Malmö stad:	
 

Utifrån avhopparens behov av stöd och skydd, kallas representanter från berörda myndigheter för 
att hitta lösningar. Utifrån en individuell bedömning av ett eventuellt hot skräddarsys en lösning 
utifrån personens behov.	

(Malmö stad, 2020)	

Det framgår av citatet att Malmö stad erbjuder stöd och skydd till avhoppare, men inte specifikt 
med hjälp av vilka insatser. Linköping och Göteborg beskriver sitt arbete och sina insatser på 
liknande sätt som Malmö gör, medan Borlänge inte alls har någon beskrivning kring de stöd 
som erbjuds inom ramen för den specifika avhopparverksamheten (Linköpings kommun, 2017; 
Göteborgs stad, 2019; Borlänge, 2020). Att dessa kommuner inte har en utförlig beskrivning av 
insatserna behöver naturligtvis inte betyda att verksamheterna saknar insatser, utan troligtvis 
att de enbart valt att fokusera på annat i sina formuleringar. Göteborgs stad redogör dock tydligt 
för att de erbjuder stöd för missbruk och psykisk eller fysisk ohälsa (Göteborgs stad, 2019, s. 
5). Att dessa  fyra kommuner har kryss i tabellen baseras således på att det utifrån vissa 
formuleringar går att utläsa vad för typ av insats det är som erbjuds. Till exempel beskriver 
Göteborgs stad att en del av socialtjänstens ansvar inom avhopparverksamheten är “att 
avhoppare placeras till en lämplig plats, med hänsyn till bl.a. individens hotbild” (Göteborgs 
stad, 2019, s. 6). Detta tydliggör alltså att avhopparen kan få tillgång till skyddsinsatser i form 
av placering på annan ort samt att en hotbildsbedömning ligger till grund för de beslut som tas, 
vilket är varför det varit möjligt att fylla i dessa insatser i tabellen. 	
	
Norrköpings kommun och Upplands Bro, som arbetar med sociala insatsgrupper, saknar också 
en tydlig redogörelse för vilka insatser de erbjuder. De övriga kommunerna som arbetar med 
sociala insatsgrupper har generellt sett mer utförliga beskrivningar av de insatser som erbjuds 
inom arbetet med avhoppare, och detta gäller även Borlänge som inte hade utförliga 
beskrivningar gällande deras specifika avhopparverksamhet. Hur insatserna kan se ut inom de 
sociala insatsgrupperna exemplifieras därför med ett citat från Borlänge kommun: 	
	

De olika myndigheterna/aktörerna erbjuder de insatser och stöd de vanligtvis kan erbjuda utifrån 
individens behov. Exempelvis behov utifrån:	

• Kriminalitet	
• Drogmissbruk	
• Skolproblematik	
• Familjeförhållanden	
• Psykiatrisk diagnos etc.	

	
Insatserna kan bestå av:	

• Samtal/motivation	
• Behandling/individuellt/familj	
• Åtgärdsplaner inom skolan, arbetsförmedlingen etc.	

	
(Borlänge, u.å., s. 1)	
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I citatet tydliggörs att Borlänge kommun erbjuder ett flertal olika insatser för att stödja 
avhoppare i processen med att lämna en kriminell gruppering. Denna typ av beskrivning, där 
specifika insatser nämns, är vanligt förekommande bland de kommuner som arbetar med 
sociala insatsgrupper. I citatet framgår även att Borlänge erbjuder insatser kopplade till skola 
och arbete, vilket i denna studie klassas som en övrig insats då detta enbart nämns hos ett mindre 
antal kommuner. Ytterligare fyra kommuner redogör för denna typen av insats (Uppsala 
kommun, 2020, s. 2; Huddinge, 2018; Eskilstuna, u.å., s. 3; Stockholms stad, 2019, s. 6). Även 
Södertälje nämner insatser som klassas som övriga insatser, nämligen att de stödjer anhöriga i 
deras arbete med att stödja individen, samt att de erbjuder insatser i form av förberedelser inför 
rättegång och besök hos andra myndigheter (Södertälje kommun, 2020). Också Stockholm 
tydliggör att de kan hänvisa anhöriga i behov av stöd till relevanta myndigheter (Stockholms 
stad, 2019, s. 13). Vidare är Stockholm och Uppsala de kommuner som nämner vikten av goda 
relationer mellan yrkesverksam och klient. Uppsala beskriver att “samordnaren har en 
motiverande och relationsskapande samtalskontakt med klienten” (Uppsala kommun, 2020, s. 
5), medan Stockholm nämner att “den grundläggande arbetsuppgiften för lots/samordnare är 
att arbeta för att bygga en förtroendefull relation mellan lots/samordnare och den person som 
ska få stöd genom en social insatsgrupp” (Stockholms stad, 2019, s. 13). Vidare nämner 
Uppsala att nätverksmötena inom den sociala insatsgruppen bör hållas med fokus på det 
positiva, och även Linköping nämner att de stöd som erbjuds bör tillvarata framgångsfaktorer 
(Uppsala kommun, 2020, s. 4; Linköpings kommun, 2017, s. 3).	
 	
Utav de kommuner som utför ordinarie kommunalt arbete, det vill säga Sundbyberg, Örebro 
och Eskilstuna, är det främst skyddsåtgärder som nämns som insats. Eskilstuna erbjuder dock 
även insatser som “missbruksbehandling, olika stödinsatser såsom exempelvis samtalsstöd, 
ekonomiskt bistånd, förmedling av kontakt med andra myndigheter och frivilligorganisationer” 
(Eskilstuna kommun, 2020. s. 2), men trycker ändå på att behovet av skydd är det som främst 
prioriteras. Örebro nämner även råd och stöd samt hjälp med att söka skyddade personuppgifter 
som en del av arbetet (Odencrants, 2014, s. 5). Någonting som utmärker Sundbybergs stad i 
arbetet med avhoppare är att de lägger vikt vid snabb hantering gällande avhopparärenden, och 
de nämner att “fönstret är öppet en kort stund” (Sundbybergs stad, 2019, s. 1). Detta indikerar 
på att en medvetenhet kring att ärenden gällande avhoppare bör inledas så snabbt som möjligt. 	
	
Som tidigare nämnt är samverkan en faktor som nämnts hos 13 av 14 kommuner, och detta 
framstår som grundläggande för många av de insatser som kommunerna erbjuder avhoppare. 
Samverkan är dock inte en insats i sig, vilket förtydligas genom ett citat av Stockholms stad:	
 

Samverkan mellan myndigheter kring en person är i sig inte att betrakta som en insats utan ska ses 
som en samordning av olika verksamheters inbördes arbete med en person. Socialtjänsten kan 
uppmärksamma individers samlade behov men bara fatta beslut om de insatser som socialtjänsten 
kan erbjuda, inte det stöd som de andra aktörerna ansvarar för.	

(Stockholms stad, 2019, s. 14)	
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Citatet tydliggör alltså att samverkan inte är en direkt insats och att de olika aktörerna enbart 
ansvarar för det stöd som deras verksamhet kan erbjuda. Det är alltså inte enbart en aktör som 
enskilt arbetar med att stödja avhoppare, vilket indikerar på att enskilda verksamheters 
befogenheter och insatser inte är tillräckliga för att kunna stödja avhoppare på bästa sätt. Den 
myndighet som alla kommuner, utöver Upplands Bro, nämner som en viktig samverkanspartner 
är polismyndigheten, och det framgår att denna myndighet spelar en stor roll för att kunna stödja 
avhoppare i att lämna kriminella grupperingar. De kommuner som arbetar med sociala 
insatsgrupper nämner även i högre grad skolan som en viktig samverkanspartner, vilket 
möjligtvis kan bero på att målgruppen i många kommuner innefattar ungdomar. Utöver dessa 
aktörer är också arbetsförmedlingen, kriminalvården och försäkringskassan några av de 
verksamheter som är vanligt förekommande som samverkanspartners. Malmö stad särskiljer 
sig något gällande samverkan mot kriminella grupperingar då de i samverkan med 
polismyndigheten, kriminalvården och engagerade medborgare även påbörjat en metod som 
går under namnet Sluta skjut. Metoden baseras på strategin Gruppvåldsintervention (GVI) som 
innebär ökat polisiärt fokus på högaktiva gängkriminella samt förstärkta sociala resurser för 
dessa individer. Målet är att minska skjutningar och andra grova våldsbrott genom att få dessa 
individer att upphöra med sitt beteende. Detta ska ske genom förtydligande av vilka negativa 
konsekvenser som brottsligheten kommer att medföra, vilket skapar ett inre tryck i gruppen 
gällande att avhålla sig från kriminalitet (Malmö stad, 2020b).	
	
Negativa reaktioner från omgivningen kan leda till stämpling för individer med negativ 
självbild (Goldberg, 1980, s. 25), så att tillvarata framgångsfaktorer och fokusera på goda 
relationer i kontakten med en individ som vill lämna en kriminell gruppering kan vara faktorer 
som underlättar för förändring hos individen. Kommuner som arbetar utifrån en tät kontakt 
mellan behandlare och individ, och där individen alltid har möjlighet att kontakta någon, kan 
således hjälpa att bryta den negativa spiral som avhoppare befinner sig i (Goldberg, 1980, s. 
35). Då samtliga kommuner, utöver Kristianstad, även nämner samverkan som en viktig faktor 
för att stödja avhoppare innebär detta en strukturell koppling eller interpenetration. Systemet, 
det vill säga verksamheten, har således ett samband med andra system i sin omvärld (Görke & 
Scholl, 2006, s. 649; Luhmann, 2012, s. 60). Detta betyder också att inget system kan utföra ett 
annat systems uppgift (Görke & Scholl, 2006, s. 647), vilket citatet från Stockholms stad (2019, 
s. 14) ovan förtydligar. Ett socialt system på mesonivå präglas även av beslut som tillskrivs 
organisationen (Görke & Scholl, 2006, s. 647; Luhmann, 2012, s. 75; Stichweh, 2015, s. 386), 
vilket också är fallet för många av de insatser som erbjuds inom avhopparverksamheter. 
Insatserna grundas alltså på beslut som avhopparverksamheten tar och som kommer att påverka 
utfallet för individen.	
	
Att många kommuner erbjuder någon form av samtalsstöd eller kontaktperson, och det faktum 
att Uppsala och Stockholm trycker på vikten av goda relationer, kan kopplas till det tidigare 
forskning nämner om att minska anknytningen till gänget genom nya anknytningar till icke-
gängmedlemmar (Sweeten et. al., 2013, s. 491). Vidare kan detta vara hjälpsamt för att hantera 
den ensamhet som kan uppstå, någonting som Nugent och Schinkel (2016, s. 572) menar att är 
vanligt bland avhoppare från kriminella grupperingar. Chalas och Grekul (2017, s. 379) nämner 
även att livsstilsstöd, såsom hjälp med utbildning och anställning, är betydelsefullt för att kunna 
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hålla sig ifrån gänglivet. Alla kommuner nämner inte denna typen av stöd, men de som arbetar 
med sådana insatser har troligtvis en positiv inverkan på individens möjlighet att byta livsstil. 
Då Nugent och Schinkel (2016, ss. 573-574) beskriver att avhoppare främst erbjudits 
betydelsefullt stöd gällande ekonomiskt bistånd och bostad, och inte gällande sysselsättning 
och arbete, är det möjligt att denna typ av insatser lätt bortprioriteras. 	
	
Tidigare forskning påpekar även att samverkan mellan avhopparverksamheter och myndigheter 
inte är särskilt strukturerad (BRÅ, 2016, s. 36-37). I denna analys framgår det enbart att 
samverkan verkar vara en prioriterad faktor, men inte hur väl den verkligen fungerar. I citatet 
från Stockholm stad framgick det nämligen tydligt att enskilda verksamheter enbart kan ansvara 
för sina egna insatser, vilket innebär att det krävs att flera verksamheter gör sitt yttersta för att 
tillgodose avhopparens behov. För att avhopparen ska få tillgång till alla insatser behöver alltså 
samtliga verksamheter bistå med de insatser de har att erbjuda. Om inte de inblandade 
verksamheterna gör detta riskerar den prioriterade samverkan att fallera.	
	
Malmö stads samverkansmetod Sluta skjut kan kopplas till både “push”- och “pull”-faktorer, 
där förtydligande av konsekvenser kan ses som en negativ omständighet som knuffar individen 
bort från kriminaliteten. Ökade sociala resurser kan istället ses som en “pull”-faktor som lockar 
individen till en alternativ livsstil (Berger et al., 2017, ss. 488, 492, 493; Pyrooz & Decker, 
2011, s. 417). Då tidigare forskning visar att “push”-faktorer, alternativt “push”- och “pull”-
faktorer kombinerade, har en stor inverkan på individers val att lämna kriminella gäng (Decker 
& Pyrooz, 2011, s. 13; Pyrooz & Decker, 2011, s. 417; Berger et al., 2017, s. 492) kan denna 
metod vara välfungerande. 	
	
Sammanfattningsvis erbjuds en hel del olika insatser till avhoppare, och insatserna kan skilja 
sig åt mellan kommunerna då typen av verksamheter varierar. De insatser som varit mest 
förekommande är samtalsstöd eller kontaktperson, insatser riktade mot missbruk eller psykisk 
ohälsa, hot- och riskbedömning samt skyddsinsatser. Vissa kommuner, främst de som arbetar 
med sociala insatsgrupper, har också mer utförliga beskrivningar av vilka insatser de arbetar 
med medan andra kommuner redogör mer övergripande om vad insatserna syftar till. Att 
fokusera på goda relationer mellan yrkesverksam och klient kan även vara ett sätt att undvika 
en förstärkt negativ självbild, någonting som kan underlätta avhopparprocessen. Goda 
relationer kan uppnås genom samtalsstöd eller en kontaktperson, vilket är någonting kan minska 
anknytningen till det tidigare gänget. Tidigare forskning har även klargjort att avhoppare 
upplevt bristfälligt stöd gällande utbildning och arbete (Nugent & Schinkel, 2016, ss. 573-574), 
så de verksamheter som inte erbjuder sådant stöd kan vara mindre framgångsrika. Det som dock 
13 av 14 kommuner nämner som en viktig faktor i arbetet med att hjälpa avhoppare är 
samverkan, och då främst samverkan med polismyndigheten. Samverkan innebär en strukturell 
koppling eller interpenetration med övriga system i omvärlden. Då tidigare forskning visat att 
samverkan mellan avhopparverksamheter och myndigheter inte är särskilt strukturerad (BRÅ, 
2016, s. 36-37), är det möjligt att kommuner i praktiken inte har möjligheten att arbeta på bästa 
möjliga sätt. Malmö stads samverkansmetod Sluta skjut kan även kopplas till det tidigare 
forskning benämner som “push”- och “pull”-faktorer (Berger et.al., 2017, ss. 488, 492, 493; 
Pyrooz & Decker, 2011, s. 417).  
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Krav som ställs på avhoppare 
I det material som analyserats har det även framkommit vissa krav som ställs på avhoppare 
inom de olika kommunerna och verksamheterna. Kraven hänger i hög grad ihop med huruvida 
individerna kan få tillgång till de insatser som erbjuds, men hur strikta kommunerna är gällande 
detta varierar. I Tabell 1.2 nedan redogörs vilka krav som främst förekommer inom de olika 
kommunerna. Ett snedstreck i rutorna innebär att kommunen till viss del påpekar det specifika 
kravet, men att det inte framstår som avgörande för att få tillgång till de insatser som erbjuds. 
Återigen är det viktigt att påpeka att avsaknad av kryss i tabellen inte behöver betyda att 
kommunen inte arbetar utifrån det specifika kravet, utan enbart att det inte framkommit i det 
material som analyserats. Då syftet är att övergripande beskriva de krav som ställs på 
avhoppare, samt redogöra för de kommuner som särskiljer sig, är dock tabellen enbart till som 
ett stöd för läsaren. Kristianstad har inte heller gällande kraven tydliggjort hur de arbetar och 
har därmed inga kryss i tabellen.	
	
Tabell 1.2 Krav	

  Samtycke Motivation Ej begå brott Övrigt 

Borlänge X     X  

Eskilstuna (SIG) X X X X 

Göteborg X X / 
 

Huddinge X       

Kristianstad         

Linköping         

Malmö   X     

Norrköping X X X X 

Stockholm X 
 

/ 
 

Sundbyberg X X     

Södertälje         

Upplands Bro 
    

Uppsala X X /   

Örebro (SIG) X       

Totalt 9 6 2 (5) 3 
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Utifrån tabellen tydliggörs det att nio kommuner nämner samtycke som ett specifikt krav, sex 
nämner motivation och två kommuner nämner att ej begå brott. Det är dock sammanlagt fem 
kommuner som nämner att inte begå brott, men tre av dessa nämner inte detta som ett specifikt 
krav. Vidare är det tre kommuner som nämner övriga specifika krav som inte framgår tydligt 
hos de andra kommunerna, däribland ett krav gällande drogfrihet.	
	
Som tidigare nämnt redogör nio av kommunerna att ett krav är att avhoppare samtycker till 
informationsdelning mellan olika aktörer, och detta framställs som grundläggande för att 
avhopparprocessen skall vara möjlig. Huddinge kommun beskriver till exempel att det stöd som 
erbjuds inom ramen för deras sociala insatsgrupp “bygger på samtycke från både ungdom och 
föräldrar” (Huddinge, 2018), vilket förtydligar hur grundläggande samtycket är. Även 
Göteborgs stad beskriver att “avhopparen måste ge sitt samtycke till att samverkande parter får 
behandla och utan hinder av sekretess får utbyta känslig personlig information om personen i 
syfte att hjälpa denne” (Göteborgs stad, 2019, s. 5). Eftersom samtycke ses som grundläggande 
är det troligt att även de kommuner som inte uttryckligen nämner det som ett krav ändå arbetar 
på samma sätt. Uppsala kommun skiljer sig till viss del från de andra kommunerna då de även 
erbjuder vissa insatser till individer som inte valt att delge samtycke och därmed inte ingår i 
målgruppen för den sociala insatsgruppen. Insatser som dessa individer kan erbjudas är 
stödjande och motiverande kontakter för att hitta en meningsfull sysselsättning (Uppsala 
kommun, 2019, s. 6). Utöver samtycke nämner även sex kommuner motivation som ett krav 
för att få hjälp med att lämna kriminella grupperingar. Vissa kommuner nämner dock, trots att 
motivation framstår som ett krav, att de även arbetar med att bygga upp motivationen inför en 
eventuell inskrivning i verksamheten. Till exempel beskriver Uppsala kommun att “[o]m 
motivationsarbete ska göras för ett samtycke ska detta primärt göras av socialtjänsten” (Uppsala 
kommun, 2020, s. 3). Återigen är det dock troligt att samtliga kommuner utgår från motivation 
i sitt arbete, detta då avhopparverksamheter bygger på frivillighet. Gällande motivationskravet 
sticker Sundbyberg ut något eftersom de även redogör för en analys kring eventuella dolda 
agendor eller falska motiv som kan ligga bakom avhoppet (Sundbybergs stad, 2019, s. 2). 	
	
Eskilstuna och Norrköpings kommun trycker på att ett specifikt krav under tiden individen 
bistås med stöd är att denne inte får begå brott (Eskilstuna kommun, u.å., s. 4; Norrköpings 
kommun, 2020a, s. 3). Även Göteborg stad, Stockholm stad och Uppsala kommun nämner detta 
krav men framstår inte som lika strikta gällande det. Till exempel nämner Göteborg stad att ett 
syfte med stödet är att hjälpa individen att minska sina kriminella handlingar, för att slutligen 
helt upphöra med dem (Göteborgs stad, 2019, s. 4). Detta indikerar på att det, åtminstone till en 
början, är accepterat att begå vissa kriminella handlingar men att dessa med tiden bör upphöra. 
Vidare beskrivs det att om individen riskerar ett längre frihetsberövande bör inte insatser 
påbörjas (Göteborgs stad, 2019, s. 5). Detta är även någonting som Uppsala nämner då 
individen riskerar att bli utskriven från den sociala insatsgruppen om denne får en längre 
fängelsevistelse. Uppsala beskriver dock att samordnaren för den sociala insatsgruppen kan 
göra anstalts- och häktesvistelser vilket indikerar på att vissa brott inte nödvändigtvis innebär 
utskrivning (Uppsala kommun, 2020, s. 5).	
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Majoriteten av kommunerna beskriver de krav som ställs lättsamt och utan att trycka särskilt 
hårt på dem. Den kommun som särskiljer sig från de övriga är dock Norrköping, som är väldigt 
tydliga med sitt framförande av krav. Detta tydliggörs i citatet nedan. 	
	

Kravet på Dig som individ är att Du ska kunna påvisa att Du vill bryta och gör det. Kravet finns 
också att du godkänner samtycke kring informationsöverlämning- delning, för att aktuella aktörer 
ska kunna arbeta i SIG. Det krävs också av Dig att du ska ingå i något av Frivårdens program, vilket 
avgörs i dialog med dig vid upprättande av din handlingsplan. Handlingsplanen är Du ålagd att följa, 
gör Du ej det avslutas insats SIG.	

(Norrköpings kommun, 2020b, s. 1)	

I citatet synliggörs att Norrköping direkt framkommer med de krav som klienten är ålagd att 
följa. Att individen från första början är medveten om de krav som ställs kan vara positivt, men 
det är även möjligt att denna framställning kan få en viss skrämmande effekt. I citatet tydliggörs 
ytterligare ett krav som särskiljer Norrköping från de övriga kommunerna, nämligen att 
individen måste ingå i något av frivårdens program. Detta krav är väldigt specifikt och kan 
innebära att en stor del av möjliga avhoppare inte har tillgång till de insatser som erbjuds, detta 
då alla som tillhör en kriminell gruppering troligtvis inte är aktuella på frivården. Även 
Borlänge och Eskilstuna redogör för krav som inte framgår hos de övriga kommunerna, båda 
gällande drogfrihet. Borlänge kommun förtydligar att individerna behöver samtycka till 
urinprovtagning för att påvisa drogfrihet, och Eskilstuna redogör att ett krav för deltagande är 
att individen gör sitt yttersta för att bli drogfri eller hålla sig fortsatt drogfri (Borlänge, 2016, s. 
1; Eskilstuna, u.å., s. 4). Även Göteborgs stad nämner att viljan att genomgå missbruks- eller 
psykiatrisk utredning och behandling är någonting som skall tas i beaktande då motivationen 
bedöms (Göteborgs stad, 2019, s. 5).	
	
De verksamheter som arbetar specifikt med avhoppare kan ses som ett socialt system på 
mesonivå, där medlemskapet innebär formella villkor för in- och utträde och där medlemmarna 
är bundna till de regler som organisationen har. Likväl kan organisationen reglera 
medlemmarnas, i detta fall avhopparnas, beteende med stor precision (Görke & Scholl, 2006, 
s. 647; Luhmann, 2012, s. 75; Stichweh, 2015, s. 386). De krav som ställs på avhoppare kan 
därmed innebära att de behöver uppfylla vissa kriterier för att få tillgång till de insatser som 
verksamheten erbjuder, och likväl innebär kraven att individen behöver förhålla sig till vissa 
regler för att hålla kvar sin plats inom verksamheten. 	
	
En individ med en tidigt etablerad negativ självbild kommer troligtvis ha svårt att förändra 
denna självbild. Genom att direkt ställa för höga krav på avhopparen är det möjligt att denne 
upplever en rädsla för att misslyckas, vilket kan innebära att individen återigen dras tillbaka till 
den kriminella grupperingen där beteendet accepteras (Goldberg, 1980, s. 25). Goldberg (1980, 
s. 28) menar även att individer som blir fortsatt stämplade som avvikare under en längre tid till 
slut når botten, och att det är först då som vissa individer finner en inre motivation till att 
förändra sitt beteende. Då det kan ta ett tag innan avhoppare finner motivationen till att lämna 
den kriminella grupperingen kan det bli motverkande att ställa motivationskravet för tidigt i 
processen.	
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BRÅ  (2016, s. 74) beskriver att en del individer inte klarar av de krav som ställs på avhopparen 
under den första fasen och därmed faller bort ur processen. Att vissa kommuner är mer strikta 
än andra gällande de krav som avhopparen behöver förhålla sig till kan således innebära att 
processens svårighet varierar mellan kommunerna. Att kraven ställs under den första fasen kan 
också innebära att avhopparen inte får tillgång till några insatser överhuvudtaget om de inte 
klarar av kraven. Det faktum att Uppsala erbjuder stöd även till dem som inte kan eller vill ingå 
i den sociala insatsgruppen innebär således att de åtminstone får tillgång till vissa insatser. BRÅ 
(2016, s. 101) beskriver även att bristande motivation är den främsta anledningen till att 
individer fortsätter sin kriminella bana, så att vara hård gällande motivationskravet kan också 
vara till en nackdel. Vissa kommuner arbetar dock, som tidigare nämnt, utifrån att motivationen 
kan byggas upp vilket kan innebära större möjligheter för förändring. Tidigare forskning har 
också visat att tid är en faktor som spelar stor roll i processen med att lämna en kriminell 
gruppering (Pyrooz et. al., 2014, s. 503). Att ställa höga krav på individen från första början 
skulle således kunna innebära att avhopparen inte får så mycket tid på sig att förändra sin 
livsstil, vilket kan resultera i ett negativt utfall. 	
	
Sammanfattningsvis skiljer sig de krav som ställs på avhoppare till viss del åt mellan 
kommunerna. Norrköping är den kommun som särskiljer sig i högst grad då kommunen 
framstår som mer strikta gällande kraven, samt är den enda kommunen som ställer krav på att 
individen ska ingå i frivårdens program. Generellt sett är dock samtycke, motivation och att 
inte begå brott de krav som varit mest förekommande. De krav som avhoppare behöver förhålla 
sig till kan innebära villkor för in- och utträde samt regler som medlemmarna är bundna till, 
vilket är utmärkande för sociala system på mesonivå (Görke & Scholl, 2006, s. 647; Stichweh, 
2015, s. 386). Att ha för höga krav kan leda till att avhoppare inte lyckas förhålla sig till dessa 
och kan vara någonting som gör det svårt för avhopparen att klara av processen. Även tiden de 
har på sig att anpassa sig till den nya livsstilen kan spela en stor roll (Pyrooz et. al., 2014, s. 
503). Forskning har visat att en del inte klarar av att förhålla sig till de krav som ställs, och att 
det främst är bristande motivation som gör att individer inte lyckas lämna den kriminella 
livsstilen (BRÅ, 2016, ss. 74, 101). 
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel kommer en slutgiltig och sammanfattande diskussion kring studien att föras. 
Initialt redogörs en summering gällande studiens resultat där de huvudsakliga slutsatserna 
framförs. Därefter följer en diskussion kring resultatet i förhållande till tidigare forskning, samt 
en diskussion kring resultatet i relation till de teoretiska perspektiv som studien utgått från. En 
diskussion gällande den metod som studien utgått från kommer även att föras innan kapitlet 
slutligen avslutas med implikationer för socialt arbete som forskning och praktik.  
 

Summering 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett urval av svenska kommuner med 
områden som klassats som kriminellt belastade arbetar med att stödja individer i att lämna 
kriminella grupperingar, samt se om det arbete som utförs är likvärdigt eller om det skiljer sig 
mellan kommunerna. Det mest väsentliga resultatet som framkommit är att enbart 14 av de 26 
kommuner som ingick i urvalet har påvisat ett arbete med målgruppen avhoppare, vilket 
indikerar på att arbetet med avhoppare inte är likvärdigt. Att arbetet inte är likvärdigt behöver 
dock inte innebära att avhoppare inte får tillgång till nödvändigt stöd utan enbart att arbetet inte 
ser likadant ut inom de olika kommunerna. Till exempel är det möjligt att större kommuner, av 
naturliga orsaker, behöver ha ett mer omfattande arbete än vad mindre kommuner behöver. Av 
de 14 kommuner som påvisat att de har ett arbete med avhoppare är det sociala insatsgrupper 
som majoriteten av kommunerna arbetar utifrån, medan specifika avhopparverksamheter samt 
insatser inom ordinarie kommunalt arbete är ytterligare arbetssätt med målgruppen. Ännu ett 
resultat som framkommit är att nio kommuner arbetar med inriktning mot bestämda 
åldersspann, specifikt ungdomar och unga vuxna. Detta kan innebära att resurserna riktas dit de 
främst behövs, men också att tillgången till stödjande insatser minskar för de individer som inte 
ingår i åldersspannet. De insatser som enligt resultatet varit mest förekommande är samtalsstöd 
eller kontaktperson, insatser riktade mot missbruk eller psykisk ohälsa, hot- och riskbedömning 
samt skyddsinsatser. Vidare har samverkan visat sig vara en viktig faktor, trots att det i sig inte 
ses som en specifik insats. Utifrån resultatet är polismyndigheten den verksamhet som de flesta 
kommunerna samverkar med. Ytterligare ett resultat är att de mest förekommande kraven bland 
kommunerna är samtycke, motivation och att inte begå brott, där samtycke framstår som det 
viktigaste kravet. Vidare visar resultatet att det finns vissa skillnader mellan kommunerna i hur 
strikta de är gällande de krav som ställs på avhopparen.  
	

Studien i ljuset av tidigare forskning  
Den tidigare forskning som presenterats i studien har bidragit till en förståelse om att arbetet 
med avhoppare är bristfälligt, samt att målgruppen avhoppare är i stort behov av ett 
välfungerande stöd för att lyckas lämna ett kriminellt gäng. Den tidigare forskningen visar även 
att individer med en längre kriminell karriär inte får det stöd som behövs (BRÅ, 2016, s. 109), 
vilket kan kopplas till det resultatet tydliggjort om att många verksamheter inriktas mot 
särskilda åldersspann. I relation till det tidigare forskning klargör om att många individer väljer 
att lämna kriminella gäng i sena tonår eller tidig vuxen ålder (Stouthamer-loeber et. al., 2004, 
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ss. 897-898), kan dock denna inriktning mot ungdomar och unga vuxna vara positiv eftersom 
insatserna ges åt den grupp individer som främst lämnar kriminella grupperingar. Studiens 
resultat visar även på en stor variation i arbetet med avhoppare då enbart 14 av 26 kommuner 
påvisat att sådant arbete existerar, vilket stämmer bra överens med BRÅ:s (2016, s. 105) rapport 
om att tillgången till avhopparverksamheter varierar. Även Regeringens (2019) uttalande om 
att ett mer likvärdigt arbete krävs framstår utifrån resultatet som nödvändigt.  
	
Tidigare studier visar att en brist gällande insatser som erbjuds avhoppare är att fokus inte läggs 
på stöd inriktat mot arbete och utbildning (Nugent & Schinkel, 2016, ss. 573-574), vilket inte 
heller framstår som en av de mest förekommande insatserna i denna studies resultat. BRÅ 
(2016, s. 36-37) tydliggör även att samverkan, vilket enligt resultatet framstår som en viktig 
faktor i arbetet med avhoppare, inte är särskilt strukturerad. En samverkansmetod som dock 
framställs som prioriterad är Malmö stads och Polismyndighetens tillämpning av metoden Sluta 
skjut, där metoden använder sig av det tidigare forskning benämner som “push”- och “pull”-
faktorer (Berger et.al., 2017, ss. 488, 492, 493; Pyrooz & Decker, 2011, s. 417). Tidigare 
forskning redogör även för att tid är en viktig faktor då det handlar om att anpassa sig till en ny 
livsstil (Pyrooz et. al., 2014, s. 503). Denna studie har visat att vissa kommuner inte tar 
tidsaspekten i beaktande då de ställer hårda krav på avhopparen redan i den första fasen av 
avhopparprocessen. Huruvida detta påverkar utfallet för avhopparen är dock någonting som 
denna studie inte undersöker, men som kan vara värt att ha i åtanke. Det är dock brist på 
motivation som tidigare forskning redogör som den främsta faktorn till att individer inte lyckas 
genomföra avhoppet (BRÅ, 2016, s. 101).	
	
Då den tidigare forskningen gällande avhoppare och den process de går igenom främst är 
internationell bidrar denna studie till en ökad kunskap kring hur läget ser ut i Sverige. Detta är 
ett område som är relativt outforskat i Sverige, vilket är varför denna studie bidrar till en 
utveckling av forskningsfältet.  
	

Studiens resultat i relation till teori 
Denna studie har tagit ansats i Luhmanns systemteori och Goldbergs förklaringsmodell 
gällande individers självbild i förhållande till avvikande beteende. Goldbergs förklaringsmodell 
(1980) har använts för att analysera hur individen, i detta fall avhopparen, påverkas av det arbete 
som utförs inom verksamheterna. Vidare har förklaringsmodellen bidragit till att se vilka 
faktorer som underlättar i arbete med individer med avvikande beteende samt hur 
yrkesverksamma bör arbeta för att undvika stämpling av dessa individer. Förklaringsmodellen 
fokuserar på begreppet självbild, där till exempel för höga krav kan bidra till en ökad negativ 
självbild medan goda relationer mellan klient och behandlare kan undvika förstärkning av den 
negativa självbilden. En begränsning med Goldbergs förklaringsmodell är att den lägger stort 
fokus på individen, vilket denna studie inte gör, och vi har därför behövt tillämpa det teoretiska 
perspektivet på en mer övergripande nivå. Detta har resulterat i att enbart vissa specifika delar 
av förklaringsmodellen har varit användbara, trots att modellen som helhet är väldigt intressant. 
Som komplement till detta individanpassade perspektiv har vi därför även använt oss av 
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Luhmanns systemteori (2012), detta för att kunna analysera empirin på ett sätt som inriktar sig 
mer mot det organisatoriska arbetet. Systemteorin har lett till att verksamheter som arbetar med 
avhoppare setts som ett socialt system, där den funktionella differentieringen av samhället 
inneburit att kommuner delegerat arbetet med att stödja avhoppare till specifika verksamheter 
(Görke & Scholl, 2006, s. 647; Luhmann, 2012, s. 75). Vidare kan den samverkan som 
kommunerna arbetar med ses som en strukturell koppling eller interpenetration utifrån den 
systemteoretiska ramen (Görke & Scholl, 2006, s. 649; Luhmann, 2012, s. 60). Denna teori har 
varit av stor användning då vi på övergripande nivå analyserat kommuners arbete med att hjälpa 
individer lämna kriminella grupperingar. Däremot har teorin inneburit att individperspektivet 
inte legat i fokus och att vi därmed inte haft möjlighet att uttala oss gällande individrelaterade 
aspekter med arbetet. Detta var dock inte studiens utgångspunkt och vi anser således att teorin 
varit relevant i analysen av empirin.  
	

Studiens resultat i relation till metod 
Vårt val av vetenskapsfilosofisk utgångspunkt, det vill säga empirismen, har inneburit att vi 
enbart kunnat uttala oss kring den kunskap vi haft möjlighet att ta till oss genom våra sinnen. 
Om kommunerna valt att inte dela med sig av information, och om det inte framkommit 
information på annat sätt, har vi således inte kunnat uttala oss kring om de har ett arbete med 
avhoppare. Valet av metod har även inneburit att enbart vissa sinnen varit till användning, och 
bland annat den känslomässiga upplevelsen kring ämnet har förminskats eftersom ingen direkt 
kontakt med varken avhoppare eller yrkesverksamma har skett. Själva metoden har inneburit 
att vi inte haft möjlighet att uttala oss kring hur arbetet ser ut i praktiken och hur det upplevs av 
de inblandade. Vidare har metodvalet inneburit att vi inte haft möjlighet att undersöka på 
individnivå, och därmed har upplevelser och erfarenheter gällande processen med avhoppare 
inte kunnat undersökas. Att enbart undersöka det kommunala arbetet har resulterat i att vi inte 
haft möjlighet att uttala oss kring eventuella andra myndigheter eller verksamheter som arbetar 
med målgruppen. Då urvalet varit relativt stort har det också inneburit att studien inte haft 
möjlighet att djupgående analysera varje kommuns arbete, vilket resulterat i att studien blivit 
mer övergripande än detaljrik.  
	
Vi anser dock att metoden, trots dess begränsningar, givit oss en övergripande bild kring hur 
det kommunala arbetet med målgruppen avhoppare fungerar samt hur variationen i arbetet ser 
ut, vilket var syftet med denna studie. Denna studie har således blivit mer sammanfattande 
gällande hur arbetet med avhoppare ser ut i dagsläget, vilket kan vara av stor vikt för att arbetet 
ska kunna utvecklas på ett så positivt sätt som möjligt.  
	

Implikationer för socialt arbete som praktik och forskning 
Slutsatser som kan dras av denna studie samt utifrån tidigare forskning vad gäller socialt arbete 
som praktikfält är att avhoppare är i stort behov av ett flertal stödjande och hjälpande insatser, 
många som kan erbjudas av socialtjänsten. Bland annat visar tidigare forskning att avhoppare i 
hög grad är i behov av samtalsstöd eller kontaktperson, vilket i denna studie framstår som 
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vanligt förekommande insatser. Yrkesverksamma som arbetar med denna målgrupp behöver 
även ha tillräckligt med resurser för att hantera dessa ärenden och det är av stor vikt att stödjande 
insatser sätts in så snabbt som möjligt. Vidare tydliggör denna studie att det finns en skillnad i 
tillgången till verksamheter som arbetar med avhoppare, samt att de arbete som utförs varierar 
mellan kommunerna. Analysen av empirin redogör dessutom för att vissa kommuner har ett 
mer omfattande arbete än andra, och att vissa har mer specifika målgrupper samt ställer flera 
krav. Då samverkan framstår som en viktig faktor i arbetet med avhoppare är det även av stor 
vikt att detta fungerar i praktiken. Denna studie kan utifrån detta bidra med kunskap kring hur 
varierande arbetet med avhoppare är, vilket skulle kunna ligga till grund för en vidareutveckling 
av det sociala arbetet med målgruppen. Då kriminalitet kan ses som ett socialt problem är 
välfungerande verksamheter av stor betydelse, detta för att avhoppare ska få den hjälp och det 
stöd som behövs för att lämna de kriminella miljöerna och därmed förändra sin livsstil. 
 
Då resultatet i denna studie legat på en mer övergripande nivå skulle vidare forskning kunna 
vara mer djupgående, till exempel genom intervjuer där både avhoppares och yrkesverksammas 
upplevelser och erfarenheter gällande processen undersöks. Vidare vore det intressant att 
undersöka ifall det finns ett samband med det framkomna resultatet och hur det ser ut i 
praktiken, det vill säga om avhoppare har fått mer omfattande hjälp inom de kommuner som 
enligt denna studie har ett arbete inriktat mot målgruppen. Det skulle vara praktiskt gynnande 
att genomföra en liknande studie om några år igen, detta med anledning av regeringens (2019) 
uppdrag om att genomföra ett nationellt avhopparprogram samt det faktum att flertalet 
kommuner som i dagsläget inte har ett arbete inriktat mot målgruppen nämnt att de är i 
uppstartsfasen av avhopparverksamheter. 	
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