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Sammanfattning 

Stockholmspolisen inrättade 2012 en avhopparverksamhet där gängmedlemmar kan få stöd 

till att bygga upp ett icke-kriminellt liv.  Stockholmspolisen visar att verksamheten är 

framgångsrik och nödvändig i arbetet mot gängkriminalitet, men det finns inga 

undersökningar som visar om verksamheten är effektiv. Studien har med hjälp av 

decouplingteorin undersökt den goda bilden som presenteras gällande avhopparverksamheten, 

i media och av Stockholmspolisen själva överensstämmer med verksamhetens praktiska 

arbete. För att besvara detta utfördes sex kvalitativa intervjuer med en tematiskt öppen 

struktur. Resultat visade att avhopparverksamheten har en forskningsbaserad grund om 

avhopparkulturen men att detta inte implementerats i verksamheten. Studien visade även att 

verksamhetens ineffektivitet berodde på resursbrist och otillräcklig samverkan med andra 

myndigheter. Personalen på avhopparverksamheten visade stor vilja till att effektivisera 

verksamheten men lyckades trots sitt engagemang inte nå upp till den goda bild 

Stockholmspolisen framställt av avhopparverksamheten. För att kunna analysera 

verksamheten på lång sikt krävs djupare undersökningar.  

Nyckelord: avhoppare, avhopparverksamhet, Stockholmspolisen, kriminella gäng 
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Inledning 

Nästan dagligen kan vi läsa i tidningar och höra i media om kriminella gäng där det alltmer 

uppmärksammas som ett samhällsproblem. I Dagens Nyheter (2013-12-17) kunde man läsa 

om gängutvecklingen och hur gängen spridit sig över nästan hela Sverige. För att motverka 

utvecklingen har Stockholmspolisen startat en ny avhopparverksamhet, där gängmedlemmar 

som vill lämna det kriminella livet ska kunna få stöd till att leva ett liv utan kriminalitet 

(Polisens hemsida, 2013-11-12). 

Stockholmspolisens avhopparverksamhet är den mest omfattade nationella verksamheten för 

avhoppare och utåt sätt ses verksamheten som en förebild för andra polismyndigheter som är i 

början med att inrätta liknande verksamheter (Polisens hemsida, 2013-12-11).  

 

Det finns en enighet bland forskare, polis och frivillighetsorganisationer att 

Stockholmspolisens avhopparverksamhet är viktig för att minska det mänskliga lidandet och 

det ekonomiska påfrestningarna gängkriminaliteten medför. Enligt nationalekonomen Ingmar 

Nilsson kostar en aktiv gängmedlem ca 23 miljonerkronor under en 15 års period. Därmed 

finns det primära anledningar till att satsa på avhopparverksamheten. Men hur verksamheten 

fungerar i praktiken, om den är effektiv, det vet vi inte. 

 

Sedan verksamheten inrättades 2012, har inga utvärderingar av verksamheten gjorts för att 

påvisa av verksamheten är effektiv. I tidigare studier har det visat sig att det inom 

Stockholmspolisens organisation finns skillnad i hur verksamheten presenteras utåt och hur 

den bedrivs i praktiken (Holgersson, 2013). Frågan är om det även förekommer inom 

Stockholmspolisens avhopparverksamheten, om den praktiska verksamheten är mer än den 

goda idé den framhäver. 
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Syfte & Frågeställning  

Denna studie syftar till att undersöka om det finns en skillnad i hur avhopparverksamhetens 

presenteras utåt och hur den bedrivs i praktiken.  Studien vill belysa dessa skillnader för att 

visa om det stöd som utåt hävdas existera för avhoppare överensstämmer med det stöd som 

bedrivs i den praktiska verksamheten. 

 

Utifrån studiens syfte har studien två frågeställningar: 

 

• Följer Stockholmspolisen de riktlinjer i forskning gällande avhopparkultur bland kriminella 

gäng? 

 

• Hur överensstämmer avhopparverksamhetens formella bild med den praktiska 

verksamheten? 

Begreppsdefinition 

Avhopparbegreppet utgår från Stockholmspolisens definition av begreppet. Avhoppare avses 

vara en person som varit involverad i en kriminellgruppering och därmed begått grov 

brottslighet och som vill förändra sin livsstil och lämna gänget. Studien utgår även från 

Stockholmspolisen och avhopparverksamhetens definition av gäng, där en specifik definition 

av gäng saknas. Detta trots att tidigare forskning visat vikten av gäng definitioner i praktisk 

polisär arbete (Rostami, 2013). 

Avgränsningar 

I Sverige finns det 21 polismyndigheter. De tre störta finns i Stockholmslän, Västra Götaland 

och Skåne. Övriga polismyndigheter är jämt fördelade i landet. Nationellt finns det tre 

avhopparverksamheter i Göteborg, Malmö och Stockholm. Av dessa tre är 

Stockholmspolisens avhopparverksamhet den mest omfattande och den som har varit verksam 

under längst tid. Den geografiska tillgängligheten underlättade även möjligheten att få kontakt 

med respondenter och kunna intervjua i närliggande områden. Av dessa skäl var det lämpligt 

att avgränsa studien till Stockholmspolisens avhopparverksamhet. Studiens avgränsning kan 
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inte generaliseras till andra polismyndigheter, utan belyser endast avhopparverksamheten i 

Stockholmspolismyndighet. 

Studiens disposition 

Studien är disponerad enligt följande. I det första kapitlet presenteras inledning till studien, 

syfte och frågeställningar. I följande kapitel behandlas studiens teori och tidigare forskning 

samt hur Stockholmspolisen formellt beskriver avhopparverksamheten. I tredje kapitlet 

redogörs för hur studien har genomförts, vilka metoder som har använts, vilket urval och 

tillvägagångssätt som har valts. Sedan följer en redogörelse av studiens analysprocess som 

ligger till grund för hur de transkriberade intervjuerna har tolkats. I detta kapitel lyfts även 

trovärdighetsaspekter och forskningsetiska aspekter upp. I fjärde kapitlet följer analysen och 

resultatdelen där resultaten tolkas genom de olika teman som är kopplade till studiens teori 

och tidigare forskning. I det sista kapitlet, kapitel 5, förs slutdiskussionen där 

frågeställningarna besvaras med stöd av den insamlade empirin. 

Teori & Tidigare forskning 

Decouplingteorin 

Studiens teoretiska utgångspunkt bygger på decouplingteorin (isärkoppling), som återfinns 

inom organisationsforskning (Meyer&Roman,1977). Teorin handlar om att organisationer 

inte alltid följer de regelverk och procedurer som de visar upp officiellt. Teorin menar att det 

råder en diskrepans inom organisationer mellan deras formella regelverk och den faktiska 

organisationspraktiken (Ibid). Decoupling gör det möjligt för organisationer att symboliskt 

förhålla sig till nya policys (Scott, 2008:171) och inträffar när organisationer vill förhålla sig 

till samhällsnormer för att säkerställa resurser och legitimitet från omgivningen 

(Soneter&Hironaka,2005). Genom att till exempel visa upp socialt och miljömässigt 

ansvarstagande kan företag bland annat vinna respekt, status från omgivningen och även göra 

ekonomiska vinster (Ibid). 
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Decouplingteorin menar att desto mer samhällsbärande och viktig organisationer är desto mer 

tid och energi läggs ner på att hantera organisationens status. Detta gör att effektiviteten i 

arbetet inte prioriteras och mindre tid läggs på att hantera och leda arbetets verksamhet. Detta 

bidrar till att organisationens verksamheter inte blir lika effektiva och därför undviks 

utredningar och inspektioner inom den egna organisationen (Westphal&Zajec,2001).  

 

Det är viktigt att belysa att organisationers tillämpning till decoupling även kan förekomma 

omedvetet. Organisationer behöver inte medvetet skapa en decoupling mellan organisationens 

formella och informella verksamhet. Att exempelvis inte prioritera verksamheter inom 

organisationer kan vara ett resultat av en omedveten process att upprätthålla en god bild av 

organisationen (Soneter&Hironaka,2005). Decouplingteorin är relevant för studiens 

frågeställning för att den kan ge en förklaring till varför Stockholmspolisen skulle ha intresse 

av att upprätthålla en god bild av avhopparverksamheten och varför i så fall insyn i 

verksamheten skulle undvikas.  

Tidigare studier av decouplingteori 

Tidigare studier som studerat organisationers verksamhet tyder på att det förekommit en 

decoupling (isärkoppling) mellan den formella och praktiska verksamheten.  Karl Ydén som 

studerat det svenska försvaret fann att det oftast vidtas olika åtgärder för att effektivisera 

verksamheten, men att dessa åtgärder skapas utifrån ett politiskt intresse för att skapa en god 

yttre bild av organisationen,  snarare än att förbättra verksamheten på riktigt (Ydén, 2008). 

Ericsson belyste i studier om polisens verksamhet att poliser är medvetna om den 

prestationspress som existerar gällande polisens arbete (Ericsson, 1981). Ivarsson Westberg 

kom också fram till att det inom polisen utförs mer arbete för att effektivisera verksamheten 

utåt än vad det görs internt. Att redovisa och informera om att polisens verksamhet bedrivs på 

ett effektivt sätt är alltså viktigare än att följa regelverken. Westberg menar att detta bidrar till 

att organisationen satsar resurser på kortsiktiga verksamheter som genererar lättredovisande 

siffror, vilket får negativa påföljder för verksamheter som kräver långsiktighet, exempelvis 

verksamheter gällande kriminella gäng som avhopparverksamheten (Ivarsson Westberg, 

2002). 

 

Holgersson påvisade i sin studie om fasader inom Svensk polis att Stockholmspolisen 

tenderar att framställa sin verksamhet som väl fungerande, trots att så inte alltid är fallet. 

Holgersson belyser att polisen är måna om att upprätthålla en god bild av verksamheten för att 
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säkerställa tryggheten och förtroendet bland allmänheten, vilket är primärt för en organisation 

som polisen. Holgersson menar att det inom Stockholmspolisen skett en missvisande bild av 

redovisningen av arbetet med exempelvis gängkriminalitet och att detta missvisande sätt att 

redovisa resultat nästan blivit ett signum inom polisen. Han påvisar även att bristen på insyn 

hos polisen gör att politiker och media många gånger är utlämnade till att lita på polisens 

redovisningar (Holgersson, 2011). 

 

De studier som nämnts ovan tyder på att det inte är ovanligt att det förekommer en skillnad 

mellan den formella och praktiska verksamheten inom polisen och andra organisationer. Detta 

gör det intressant och relevant att undersöka om det även kan förekomma inom 

avhopparverksamhten, speciellt då Holgersson visat i sin studie att Stockholmpolisen tenderar 

att redovisa en missvisande bild av arbetet inom organisationen (Holgersson, 2011).   

Avhopparbilden 

Forskningen gällande avhoppare är begränsad och det finns ingen svensk publicerad forskning 

om ämnet. För att kunna analysera Stockholmspolisens arbete med avhoppare är det primärt 

att redovisa (i den mån forskningen kan) vilka faktorer som leder till avhopp, hur situationen 

ser ut för en individ som vill lämna ett kriminellt gäng och vad som är primärt för att stödja 

avhoppare. Detta redovisas nedan tillsammans med ett internationellt exempel på 

avhopparverksamhet. 

Avhopparens situation 

För att förstå vilka instanser som är primära för att stödja avhoppare är det viktigt att förstå 

hur situationen för en gängmedlem kan se ut i verkligheten. Många gängmedlemmar har 

aldrig levt ett vardagligt liv. Att gå upp till jobbet, städa, handla och ha kontinuerlig kontakt 

med familjen är vanliga inslag i de flesta människors liv. Att leva under hot eller att ständigt 

vara på flykt från andra kriminella gäng och polis tillhör istället vanliga inslag i en 

gängmedlems liv. Många av dem som återfaller i brottslighet lider även av 

personlighetsstörningar och missbruksproblematik. Denna situation som beskrivs ställer stora 

krav på de stödinsatser som finns för avhoppare för att möta deras behov av hjälp (SOU 

2012:15).  
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Faktorer som leder till avhopp 

Forskning visar att de flesta gängmedlemmar inte kommer att lämna en kriminell gruppering 

på grund av att de blir fängslade eller med anledning av specifika avhopparprogram (Decker, 

2011). Den mest primära faktorn till att en individ väljer att lämna ett kriminellt gäng är 

sammanhörande med naturliga sociala processer där förändringar i familjeförhållanden, 

arbetsmöjligheter och djupare kärleksrelationer har stor betydelse. Dessa motiv är 

sammanhörande med åldrandet som är en viktig aspekt. Många gängmedlemmar omvärderar 

sitt förhållande till gäng över tid i takt med att de mognar. Individen tröttnar på gänglivet med 

de polisiära angrepp det innebär, inblandning i kriminalvården, våldet och att ständigt leva 

under press och övervakning. Dessa faktorer som gör gäng unika är oftast de faktorer som gör 

att individerna till slut lämnar gänget (Decker, 2011; SOU 2010:15). 

Internationella exempel på avhopparverksamhet 

Stockholmspolisen driver idag inget avhopparprogram där man aktivt rekryterar 

gängmedlemmar till specifika avhopparprogram (SOU 2012:15). USA är ett land som länge 

har arbetat med gängproblematiken. Där har man valt att få fler gängmedlemmar att avhoppa 

av genom att etablera specifika avhopparprogram. Utvärdering av verksamheten har visat att 

såväl det dödliga våldet som annan våldsbrottslighet har minskat (Decker, 2011). Ett exempel 

på ett sådant program är Coprehensive Gang Model där en lokal styrgrupp i flera olika delar 

av landet tillsammans med polisen, rättsväsendet, utbildningsväsendet och lokala aktörer 

utarbetat en handlingsplan för kända gängmedlemmar. Där kontaktades gängmedlemmen och 

tillfrågas om de vill lämna gänget genom att delta i det utformade avhopparprogramet (Decker 

2011; SOU 2010:15). 

Vilket stöd är lämpligt 

Som tidigare nämnt har forskning visat att de flesta avhoppare inte väljer att lämna gängen 

genom specifika avhopparprogram, utan att det är de sociala processerna som är det primära 

motivet (Decker, 2011). När individen är redo för att ta steget till att lämna gänget är det 

viktigt att samhället bistår med stöd till förändring och att de instanser som finns är utformade 

på ett effektivt sätt för att öka chansen till att personen fullföljer avhoppet (Ibid). Därav borde 

stödet finnas i den sociala processen. Exempelvis genom att hjälpa med att hitta 

sysselsättning, flytta till annan ort, personlig utveckling i terapi, utbildning och borttagning av 

tatueringar etc. Detta för att minska individens identifikation med gänget, vilket ökar chansen 
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till individens utveckling av den naturliga sociala processen som nämndes tidigare (Ibid). 

 

Forskning tyder även på att första kontakten avhopparen får med aktuell instans, efter beslutet 

att lämna gänget, är avgörande för om avhoppet blir lyckat eller inte. Därför är det 

grundläggande att ha akuta insatser för personer som vill lämna gänget och att insatserna är 

lättillgängliga för att inte motverka personens motivation att lämna gänget (SOU 2010:15). 

 

En gängmedlem som vill lämna gänget behöver ofta en långvarig inskolning till det nya 

vardagliga livet, vilket kan vara en lång och kostsam process. Detta med anledning av den 

sociala situation en gängmedlem kan befinna sig (se ovan) (SOU 2010:15).   

Stockholmspolisens avhopparverksamhet 

Stödet för avhoppare är relativt nytt i Sverige och har utvecklats de senaste åren. Det 

uppmärksammades bland annat i samband med projektet Stockholm Gang prevention projekt 

(SGIP) år 2009 och regeringens tillsatta utredning ”Kriminella grupperingar - motverka 

rekrytering och underlätta avhopp” (SOU 2010:15). Projektet hade som ett delmål att finna 

metoder för att motivera personer att lämna kriminella gäng och ligger som grund till dagens 

avhopparverksamheten inom Stockholmspolisen (SOU 2012:15; SGIP-model, 2011) 

 

Stockholmspolisen har sedan dess utvecklat en avhopparverksamhet med en avhopparjour 

som tillsattes år 2012 och som blev permanent i augusti 2013. På polisens officiella hemsida 

kan man läsa om deras avhopparverksamheten. Där står det att personer som tillhör ett 

kriminellt gäng och har viljan att lämna gänget kan ringa avhopparjouren. Personen får då tala 

med polis med särskild kompetens inom området. Om det finns en hotbild mot personen så 

uppges de följa vanliga polisiära rutiner som vidtas när en person är allvarligt hotad, vilket 

innebär en akut insats för att erbjuda personen skydd. Om ärendet inte är akut gör polisen en 

bedömning om individens lämplighet och motivation. Detta för att se om individen uppfyller 

kriterierna för att få stöd av avhopparverksamheten. Om individen uppfyller kriterierna sker 

ett möte med  avhopparverksamheten inom kort. Där man utgår från individens behov av stöd 

i samverkan med aktuella myndigheter. Bland dessa benämns socialtjänsten, 

arbetsförmedlingen och psykiatrin. Vidare framförs det att polisen inte har ett 

avhopparprogram men att avhopparverksamheten erbjuder alternativ till stöd genom 

samverkan med myndigheterna (Polisen hemsida, 2013-12-11). 
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Metod 

Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa forskningsprocessen fokuserar på att skapa förståelse för vad respondenterna 

uttrycker om det specifika forskningsproblemet. I kvalitativa intervjuer får respondenten 

chans att utveckla sina svar och ge uttryck för sina känslor och åsikter kring ämnet, till 

skillnad från kvantitativa studier där en frågeställning ofta har mer endimensionella svar och 

frågor, och inte riktigt undersöker ett fenomen på djupet. I denna studie är det inte lämpligt 

med kvantitativ ansats i och med att syftet är att undersöka åsikterna av ett fåtal individer. En 

kvantitativ ansats skulle inte kunna belysa respondenternas egen förförståelse till ämnet på ett 

djupare plan som kvalitativ ansats kan.  En kvalitativ ansats lämpar sig väl för denna studie 

som vill skapa en förståelse kring hur avhopparverksamhetens praktiska verksamhet ser ut 

genom att intervjua respondenter, där de får uttrycka sina åsikter om verksamhetens funktion 

(Creswell, 2011). 

Forskarens förförståelse 

I kvalitativ metod har forskarens förkunskap en central roll. Detta för att jag som forskare har 

en kunskap som bygger på min egen förförståelse som får större utrymme i en kvalitativ 

studie, där forskaren kommer närmare respondenterna och tolkar empirin genom sin egen 

förförståelse.  Därför är det viktigt att jag som forskaren positionerar mig själv i studien. Detta 

gjorde jag genom att hänsyn tas till min förförståelse om studiens ämne. Min egen förkunskap 

som forskare utvecklades i denna studie genom inläsning av studiens teori och tidigare 

forskning. Förförståelsen hjälper mig som forskare att tolka och analysera resultat, vilket har 

varit primärt för analysen i denna studie av avhopparverksamheten. Utan tidigare erfarenheter 

och kunskap kan det bli svårt att placera in den nya kunskapen i ett sammanhang och se den 

utifrån ett nytt ljus (Aspers, 2011;44). 

Validering- och reabilitetsproblem 

För att bedöma en samhällsvetenskaplig studie är det viktigt att behandla validitet och 

reabilitet. Begreppen handlar sammanfattningsvis om hur bra mätningarna som gjorts i 

studien är. I kvalitativ studie finns det begränsningar i att validera och återskapa studien. 

Enligt Bryman studerar ofta kvalitativ studie en social situation som är omöjlig att ”frysa” och 
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därför svår att återskapa. Kvalitativ studie är även svår att generalisera till andra områden på 

grund av dess begränsade urval. Därför är det viktigt i en kvalitativ studie att behandla dessa 

begrepp för att vara medveten om studiens begränsningar (Bryman, 2009; 257). 

 

Intern validitet handlar om att undersöka om man mäter det som avses att mätas. För att 

säkerställa intern validitet är det i kvalitativ studie primärt att ha en teoretisk grund. I denna 

studie säkerställs den interna validiteten genom att utgå från decouplingteorin. 

Sammankopplingen mellan studiens empiri och teori utvecklar en teoretisk grund i 

forskningsprocessen, vilket säkerställer den interna validiteten (Bryman, 2009; 257,258).  

 

Extern validitet handlar om hur resultatet skulle kunna generaliseras till andra sociala miljöer 

och situationer. Detta är problematiskt inom kvalitativ metod eftersom det är svårt att 

generalisera exempelvis studier med begränsat urval till andra sociala miljöer och situationer 

(Ibid). 

 

Eftersom kvalitativa studier inte bygger på slumpmässiga val går det inte att generalisera till 

populationen (Ibid). Det är exempelvis inte möjligt att generalisera denna studies resultat på 

andra verksamheter inom Stockholmspolisen. Detta anses dock inte problematiskt för denna 

studie då syftet inte är att generalisera, utan att skapa en förståelse om en specifik verksamhet. 

Studiens resultat kan exempelvis ändå användas som ett exempel på kunskap som kan leda till 

föreställningar om hur det kan förekomma en skillnad mellan andra verksamheters 

presenterade verksamhet och den informella praktiska verksamheten (Aspers, 2011; 175). 

 

Med extern reabilitet menas i vilken grad undersökningen skulle kunna replikeras. Även detta 

är problematiskt i kvalitativ forskning eftersom studiet av sociala fenomen innebär att 

människor befinner sig i en specifik kontext under insamlingen av data, vilket är svårt att 

replikera. Även om intervjuer skulle genomföras en gång till med samma respondenter så 

garanteras inte att respondenterna skulle svara likadant. Svårigheten med att replikera studien 

gör det viktigt att säkra den interna valideringen som nämnts ovan, genom att vara säker på att 

man undersöker det man menar att undersöka. Det är även primärt att beskriva 

tillvägagångssättet i studien så noggrant som möjligt. Detta för att utveckla trovärdigheten och 

replikerbarheten i den mån det är möjligt i kvalitativ studie (Kvale, 1997; Bryman, 2002; 

257). Därav har en noggrann beskrivning av studiens tillvägagångssätt beskrivits nedan där 

utförandet av studien beskrivs från dess initiala steg till hur analysprocessen genomförts. För 
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att säkerställa trovärdigheten är det även bra att använda flera datainsamlingsmetoder. 

Exempelvis genom en triangulering med intervjuer, deltagandeobservation och registerdata. 

Denna studie utför enbart intervjuer vilket bidrar till att trovärdigheten sjunker (Bryman, 

2002; 257).   

Urval 

Eftersom respondenterna i denna studie har kontaktas utifrån deras relevans för studiens 

frågeställningar är studiens urval målinriktat (Bryman, 2011;434). Angreppsätt inom 

målinriktat urval är bland annat snöbollsurval som är ett strategiskt urval som har tillämpats i 

denna studie (Bryman 2011, s. 196). Denna typ av urvalsprocess utförs genom att jag som 

forskaren tog kontakt med ett antal personer som ansågs relevanta för undersökningen för att 

sedan ta hjälp av dessa för att utvidga studiens urval (Ibid). 

 

Studiens selektiva urval kan bidra till en minskad objektiv synvinkel i studien, genom att jag 

som forskare själv väljer respondenterna utifrån respondenternas befattning och erfarenhet. 

Detta ger en förförståelse för vilka åsikter och problematiseringar respondenten kan 

representera, vilket också kan vara ett problem för studiens tillförlitlighet (Bryman 2011; 

265). Detta är något som jag som forskaren är medveten om. Men för att svara på studiens 

frågeställning så var det primärt att ha ett målinriktat urval. Detta på grund av att det är ett 

mycket begränsat antal personer som arbetar med avhopparverksamheten och som har en 

anknytning till den. Men för att få ett djup i studien med olika infallsvinklar i hur 

avhopparverksamheten bedrivs motiveras det målinriktade urvalet.  

 

Studiens urvalsgrupp består av sju respondenter. För att försöka bilda en nyanserad bild av 

verksamheten valdes två av respondenterna som var verksamma inom Stockholmspolisens 

avhopparverksamhet. Tre respondenters valdes i rollen som forskare och hade relevans för 

studien tack vare deras kunskaper rörande polisiära frågor och avhopparverksamhet. Valet av 

att ta med forskade som respondenter i studien var för att det ansågs primärt att belysa 

utomstående personers uppfattning om verksamheten förutom dem som utgör verksamheten 

eller dem som har en arbetsrelaterad koppling till verksamheten. Forskarna som intervjuades i 

denna studie har kriminologiska kunskaper och en anknytning till Stockholmspolisen. De har 

även tidigare yttrat sig specifikt om avhopparverksamheten, kring verksamhetens brist på 

insyn i hur verksamhetens bedrivs och om den är effektiv. Av dessa anledningar motiveras 
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varför det anses viktigt för studien att dessa respondenter medverkade i studien.  En av 

respondenterna valdes utifrån hens befattning hos en frivillighetsorganisation som arbetar 

med avhoppare och en av respondenterna valdes för hens befattning inom polisens arbete mot 

gängkriminalitet. Dessa respondenter ansågs med sina olika befattningar och infallsvinklar 

bilda en tillräcklig vidd för att besvara studiens frågeställning. 

Etiska överväganden 

I varje studie är det viktigt att förhålla sig till etiska riktlinjer. Detta för att respondenterna ska 

kunna ha ett skydd i att deras delaktighet i studien inte används på fel sätt (Aspers, 2011; 154) 

Denna studie innefattar intervjuer om ett ganska känsligt ämne, där respondenterna kan vara 

återhållsamma att berätta om vad de personligen tycker om Stockholmspolisens 

avhopparverksamhet. Därför är det viktigt att anonymiteten i studien säkerställs. Detta för att 

respondenterna ska kunna känna sig bekväma i intervjusituationen (ibid). Dock gör 

redovisningen av respondenternas befattning att anonymiteten minskar. Samtliga respondenter 

har gett sitt godkännande till detta, vilket gör att det inte påverkar studiens etiska 

hänsynstagande.  

 

Denna studie har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta för att 

undvika att respondenterna ska känna sig orättvist behandlade, missnöjda med intervjun eller 

illa berörda. De etiska riktlinjerna innefattar informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Detta förhållningssätt har betonats innan påbörjad 

intervju (Vetenskapsrådert, 2002).   

Öppna tematiska intervjuer 

I kvalitativa intervjuer får respondenten chans att utveckla sina svar och ge uttryck för sina 

känslor och åsikter kring ämnet, till skillnad från kvantitativa studier där en frågeställning ofta 

har mer endimensionella svar och frågor, och inte riktigt undersöker ett fenomen på djupet. 

I kvalitativ ansats så bemöter man informanterna i deras naturliga miljö, där man talar direkt 

till personer man interagerar med (Aspers, 2011; 138). I denna studie valdes intervjuer som 

metod för att samla in empiri.  

Intervjuerna är baserade på den tematiska öppna metoden, vilket innebär att det inte finns 

några fasta frågor eller uttänkta svar. Detta för att försöka undgå misstaget att skapa en 

förutfattad mening om vad respondenten kommer att svara kopplat till intervjuarens teori, 
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vilket kan medföra att respondentens egen verklighet och förståelse om studiens frågeställning 

ej fångas upp (Aspers, 2011;139,140). Det skulle leda till att frågeställningarna i denna studie 

inte skulle kunna besvaras i och med att studien är beroende av att nå respondenternas egen 

förståelse om studiens frågeställning.  

 

Samtalets öppna logiska utformning ställer krav på forskarens intervjuförmåga. Därav 

avsattes tid för förberedelser innan varje intervju för att skapa den flexibla struktur som de 

tematiska öppna intervjuerna bygger på. Strukturen i intervjuerna utformades med ett antal 

intressanta teman och bakgrundsfrågor relaterat till varje enskild respondents befattning och 

kunskap om ämnet (Aspers, 2011; 146, 152). Intervjuerna spelades in, efter godkännande av 

respondenten. Inspelningen underlättade transkribering och därigenom analysprocessen av det 

insamlade materialet (Aspers, 2011;144). 

Studiens genomförande 

Respondenterna kontaktades per telefon. Det var relativt svårt att få kontakt med 

respondenterna. Alla respondenter hade ett trevligt bemötande och var samarbetsvilliga, men 

det krävdes en envishet för att få i kontakt och en bestämd inställning för att respondenterna 

skulle avsätta tid för intervjuerna. När första kontakten var skapad, med varje enskild 

respondent, ställdes en intervjuförfrågan, alla som tillfrågades ställde upp på en intervju. 

Många respondenter hade heller inte av tidsmässiga skäl möjlighet att göra en fysisk intervju, 

därav skedde fyra intervjuer via telefon. Även om det är att föredra att genomföra fysiska 

intervjuer, så ansågs respondentens infallsvinkel viktig för att skapa en nyanserad bild av 

avhopparverksamheten (Aspers, 2011; 145). 

Intervjuerna pågick under olika lång tid. Beroende på respondenternas relation till 

avhopparverksamheten relevans fanns det olika mycket att beröra. Därav pågick intervjuerna 

mellan 15 min till 1,30 timme. 

Det är viktigt att nämna respondenternas betydelse för utförandet av studien. Samtliga 

respondenter var mycket tillmötesgående. Tack vare respondenternas öppna sinne och intresse 

för studien kunde intervjuerna generera intressanta resultat. 

 



 

 13 

Bearbetning av material och analysmetod 

Intervjuerna var utspridda under två veckors tid, att vänta med transkriberingen tills allt 

material var insamlat hade försvagat anknytning till intervjun. Därav skedde transkriberingen 

direkt efter genomförd intervju. Transkriberingen utfördes noggrant för att inte missa viktig 

information och för att bevara respondenternas korrekta uttal (Aspers, 2011;156). 

 

 

 För att skapa en överskådlig bild av det transkriberade materialet lästes det först igenom 

enligt den hermeneutiska texttolkande förhållningssättet, som är vanligt för samhällsforskare i 

sökandet av förståelse i bearbetningen av ett material.  

 

Studiens material analyserades sedan genom att urskilja intressanta uttal och synpunkter, 

vilket är ett av de vanligaste angreppssätten gällande kvalitativ analysprocess 

(Bryman,2011;528). Materialet organiseras induktivt för att få tillgång till mer abstrakt 

information. Detta induktiva sätt gör att forskaren arbetar fram och tillbaka mellan teman och 

empirin tills man har fått ett antal sammanfattande teman. Genom studiens induktiva 

anförande kunde empirin “slå tillbaka” genom analysförförandet, där nya teman uppkom som 

tidigare inte var påtänkta. Detta induktiva tankesätt kompletterades även med ett deduktivt 

anförande. Då det deduktiva tankesättet påvisas genom att studien initialt utgick från en teori 

om decoupling och tidigare forskning (Kvale, 1997). Detta sätt att blanda induktivt och 

deduktivt är en logisk process i analysprocessen av en kvalitativ studie (Creswell, 2011). 

Sammanlagt uppkom fyra olika teman som markerades genom marginalmetoden där en viss 

färg symboliserade ett specifikt tema (Aspers, 2011; 185). Dessa teman uppkom för dess 

relevans att besvara studiens frågeställning. Teman lyfter fram olika aspekter som berör hur 

bilden av avhopparverksamheten presenteras utåt samt hur den bedrivs i sin praktiska 

verksamhet. I analys och resultat framförs en koppling mellan materialet och studiens teori 

och tidigare forskning. För att påvisa viktiga uttalanden kopplat till studiens syfte och 

frågeställning valdes citat från respondenterna. 
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Analys/resultat 

Den goda bilden 

En stor del av idéerna kring Stockholmspolisens avhopparverksamhet överensstämmer med 

den forskning om avhopp som tidigare nämnts i kapitlet tidigare forskning. Det viktigaste är 

att hjälpen är lättillgänglig när individen är redo att lämna gänget, att det blir en snabb 

reaktion från myndigheten och att individen får stöd från samhället med exempelvis boende 

och sysselsättning (Decker, 2011). Avhopparjouren existens gör det lättillgängligt för 

avhoppare att söka stöd och enligt Stockholmspolisens beskrivning om 

avhopparverksamheten så får individer som bedömts lämpliga stöd från berörda 

samhällsaktörer. Sammantaget så har avhopparverksamheten enligt den officiella 

beskrivningen en god förutsättning med stöd av relevant forskning att hjälpa individer att 

lyckas med deras avhopp. 

 

Stockholmpolisens officiella beskrivning av avhopparverksamheten stämmer överens med 

den bild som redovisats ovan i media. Där avhopparverksamheten framställts som 

framgångsrik. ”Hjälp till avhoppare ska hindra våldsvåg” lyder rubriken på en artikel i 

Svenska Dagbladet (2012-02-14) om Stockholmspolisens satsning på avhopparverksamheten. 

Avhopparverksamheten beskrivs ur ett positivt synsätt och som en prioriterad verksamhet av 

Stockholmspolisen. Satsningen ses som en bra prioritering för att motverka gängkriminalitet. 

Verksamheten ska enligt den förmedlade mediabilden kunna ge de sociala stödinsatser som 

behövs för att en individ ska kunna lämna kriminaliteten. Nedan ges ett exempel på hur 

Stockholmspolisen uttalat sig i media gällande avhopparverksamheten, där verksamheten ska 

kunna bemöta individens behov av stöd. 

 

”Bland annat ska gängmedlemmar som vill hoppa av sin kriminella bana kunna ringa en telefonlinje som är 

bemannad dygnet runt, och där få hjälp med bland annat personskydd och andra sociala insatser som 

skuldsanering, utbildning och drogavvänjning.” (Metro 2012-04-24) 

 

Enligt Stockholmspolisen får individer stöd från andra aktuella myndigheter för att lyckas 

med avhoppet. Ett ytterligare exempel på ett liknande uttal i media finns nedan. Detta citat 
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visar även hur avhopparverksamheten ska samverka med andra myndigheter och bemöta 

individens behov av stöd. 

 

”Vi riggar nu en hel avhopparorganisation under våren. När man ringer numret ska det bli ett möte inom en 

vecka med polis och socialtjänst. ”(SVD 2012-02-14) 

 

De ovannämnda citaten från tidningsartiklarna visar hur Stockholmspolisen framför 

avhopparverksamheten ur en god anda. Men enligt Holgersson (2013) har tidigare studier om 

Stockholmspolisens sätt att framföra verksamheten bekräftat att informationen som 

presenteras i bland annat media inte går att lita på och att Stockholmspolisen anstränger sig 

för att upprätthålla en god yttre bild. I intervjuerna framförde en respondent att det skulle vara 

tveksamt om det inte skulle förekomma liknande felaktig presentation i media avseende 

avhopparverksamheten, när det också förekommer inom Stockholmspolisen. Följande citat 

belyser detta resonemang och respondenten påvisar även varför det skulle vara förmånligt att 

upprätthålla en god bild av avhopparverksamheten. 

 

Det finns en uppenbar risk att det även händer i det området där [avhopparverksamheten]. Eftersom det är så 

svårt att kontrollerna är det ett tacksamt område att jobba inom om man nu vill föra fram att den är mer än vad 

den egentligen är. Eftersom man hela tiden kan referera till att det är sekretess och att det är så känsligt. Det blir 

ju ett problem när polisen i andra områden har ägnat sig åt det här och då måste man givetvis ställa frågan om 

dom gör det i andra områden varför skulle dom inte göra det i detta område (Respondent 1, forskare) 

 

Ovanstående citat visar att det kan vara tveksamt att lita på den goda bilden som 

Stockholmspolisen framställer i media om avhopparverksamheten. Decouplingteorin 

framhäver att det kan vara förmånligt för organisationer att visa en god bild av verksamheten i 

exempelvis media för att säkerställa legitimitet och resursinflöde (Meyer&Rowan, 1977). 

 

Teorin belyser även att organisationer är måna om att förhålla och anpassa sig till nya 

samhällsförändringar för att upprätthålla en god bild (Ibid). Avhopparverksamheten kan vara 

ett exempel på hur Stockholmspolisen utåt visar sig förhålla sig till samhällsförändringar för 

att skapa en god bild av organisation i stort och säkerställa resurser och legitimitet från 

omgivningen. 

Bristen på utvärderingar 

Tidigare försök att utvärdera verksamheten har nekats med hänvisning till sekretesskäl och 
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med anledning av att verksamheten ansågs vara för ny. Citatet nedan visar detta. 

Respondenten förklarar varför det, enligt de ovannämnda anledningarna, inte gick att 

genomföra en utvärdering under försöksperioden av verksamheten. 

 

Det gick inte att utvärdera. De hänvisade till sekretess och till att verksamheten var så pass ny att det inte var 

aktuellt med en utvärdering. Det här var under pilotverksamheten, innan verksamheten blev permanent. Det hade 

vart intressant att göra en djupare analys av avhopparverksamheten. (Respondent 3, forskare) 

 

När frågan ställdes om varför man inte gjort några utvärderingar gav respondenten svaret att 

avhopparverksamheten välkomnar en utvärdering av verksamheten och att sekretess inte 

behövde vara ett hinder. Men att det i nuläget är för tidigt för att göra en utvärdering. Samma 

svar gavs nu efter att verksamheten har varit aktiv i 1,5 år. Följande citat utvecklar varför 

ingen utvärdering har skett. 

 

Vi har haft fullt upp med att sköta det här och starta nya grejer är inte så enkelt. Så att fundera på att utvärdera 

nu, det är liksom inte intressant. Vi måste komma igång först, sen kan man börja. (Intervjuperson 4, 

avhopparverksamheten) 

 

Att det tidsmässiga perspektivet skulle vara ett hinder för en utvärdering anser en av studiens 

respondenter inte stämma. Hen menar att det så tidigt som möjligt borde göras en utvärdering 

av verksamheten. Hen hävdar även att det är primärt att ha startat en utvärdering i samband 

med utvecklingen av en ny verksamhet. En sådan utvärdering kan visa om det arbete som 

bedrivs är effektivt. Följande citat lyfter fram kritik om bristen på utvärderingar, inte enbart 

när det gäller avhopparverksamheten utan att det är ett generellt problem inom polisen. 

 

Det här är inte ett problem enbart för avhopparverksamheten utan det är ett problem för hela polisen att man inte 

dokumenterar, att man inte diskuterar och det är det min kritik handlar om. (Respondent 7, forskare) 

 

Bristen på utvärderingar inom organisationer kan enligt decouplingteorin grunda sig i ett 

försök till att upprätthålla en god föreställning av verksamheten utåt. Detta för att inte riskera 

att skillnaden mellan den informella och den formella verksamheten avslöjas, vilket skulle 

resultera i minskad legitimitet och förlorat anseende från omgivningen 

(Meyer&Rowan,1977).  Att verksamheten inte tidigare har utvärderats har resulterat i att 

verksamhetens praktiska verksamhet inte framställts och därmed har inte skillnader mellan 

den formella och informella verksamheten kunnat visas. Denna studie framför nedan en 

undersökning av avhopparverksamheten  som syftar att påvisa om det existerar en skillnad 
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mellan verksamhetens praktiska verksamhet gentemot hur den tidigare i denna uppsats 

påvisats genom sin formella bild av verksamheten i media och från verksamhetens hemsida.  

 

I följande avsnitt redovisas vad som framkom från intervjuerna angående 

avhopparverksamhetens praktiska verksamhet. 

 

 

Avhopparverksamheten i praktiken 

Första steget 

Nedan undersöks den yttre bilden av de initiala stegen i avhopparverksamheten, för att visa 

om bilden överensstämmer med den informella avhopparverksamheten initiala steg. Av 

intervjuerna med avhopparverksamheten framkom följande om deras praktiska initiala steg i 

verksamheten. När en person ringer in till avhopparjouren görs en första bedömning om 

avhoppet är seriöst och hur allvarlig situationen är. Om det är akut åker de som har beredskap 

ut på ärendet och gör en bedömning om det behövs akut skyddat boende eller som det är 

andra stödinsatser som behövs för att lämna gänget. Efter bedömningen görs en första intervju 

där man följer en checklista som ligger till grund om personen ska bli föremål för den så 

kallade avhopparhjälpen. Nedanför presenteras vilka frågor checklistan inkluderar. 

 

⁃  Personens sociala situation. 

⁃  Eventuella sjukdomar. 

⁃  Missbruksproblem. 

⁃  Personens hälsotillstånd. 

⁃  Sysselsättning, om personen har något arbete. 

⁃   Om personen är med i en polisutredning. 

⁃  Relationen till anhöriga. 

⁃  Personens motivation. 

⁃  Om personen har några framtidsplaner. 

⁃  Vilket stöd och hjälp personen är behov av. 

⁃  Vad personen kan bidra med själv. 

⁃  Personens gängtillhörighet. 
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⁃  Eventuell hotbild. 

⁃  Hotutövare. 

⁃  Om personen utsatts för hot eller våld. 

 

Om handläggaren bedömer att det inte förekommer någon akut hotbild kan planeringen 

genomföras vid lämpligt tillfälle. Efter genomförd intervju kommer handläggaren bilda en 

uppfattning och bedömning huruvida personen ska bli föremål för avhopparhjälpen. Därefter 

kontaktas länskriminalpolisen, som beslutar om personen är lämplig för avhopparhjälpen. Om 

personen anses lämplig bestäms vilka andra myndigheter som bör involveras i ärendet och 

vilka åtgärder de ska ansvara för. 

 

Av intervjuerna så framkom det även att avhopparverksamheten inte avvisar hjälp till 

avhoppare. Individer som ringer till avhopparjouren får möte med avhopparverksamheten 

max två dagar efter första samtalet. Medvetandet om att motivationen hos en eventuell 

avhoppare är en färskvara, nämndes i intervjuerna. Och det är därför grundläggande att göra 

en utvärdering av individen så snabbt som möjligt. 

 

Informationen som redovisats ovan visar att det inte förekommer någon skillnad mellan 

verksamhetens formella och informella arbete gällande de initiala stegen i avhopparprocessen. 

Resultatet ovan stämmer överens med den bild som polisen redovisat på deras hemsida som 

benämns i kapitlet tidigare forskning. Men när stödet för avhopparen skulle införas i 

samverkan mellan andra myndigheter påvisades en problematik. Detta behandlas i avsnittet 

nedan. 

Avhopparverksamhetens samverkan med andra myndigheter 

Efter de initiala stegen i avhopparprocessen krävs en samverkan mellan 

avhopparverksamheten och andra myndigheter för att bemöta avhopparens behov av stöd. 

Resultatet av samtliga intervjuer bekräftade en problematik i myndighetssamverkan. Bristen 

av närvaro och delaktighet av andra samhällsaktörer som socialtjänsten, landstinget och 

arbetsförmedlingen framfördes vara ett stort hinder för att lyckas med ett avhopp. 

Avhopparverksamheten ansåg inte att det var en resursbrist från deras sida. Problematiken 

anses finnas på grund av att andra myndigheter inte tar sitt ansvar. Citatet nedanför ger ett 

exempel om hur en avhoppare påverkas negativt av myndigheters brist på samverkan. 
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Resurserna har väl inte varit ett problem från vår sida. Däremot kan det fallera för att vi inte samverkar 

tillräckligt bra med socialtjänsten  ... vi har en kille nu tillexempel som är en avhoppare  ... han är som ett 

barn inombords och han har svår ADHD  ... Han behöver bo någonstans på ett hem för vuxna och vi ansökte 

om det till socialtjänsten och fick ett avslag på det och då kan man ju säga att det är en resursbrist, fast inte från 

vår sida. Utan från socialtjänstens sida, dom ansåg inte att dom har råd att att satsa på honom (Respondent 4, 

tjänsteman från avhopparverksamheten). 

 

Vidare beskriver även nedanstående citat hur det inom socialtjänsten inte prioriteras hjälp till 

avhoppare. Citatet belyser att väntetiden för en avhoppare i kontakt med socialtjänsten kan ta 

lång tid. 

 

 

 

 

Vi har ju ett jätte stort problem med socialtjänsten och den här målgruppen då flera socialtjänstkontor vill inte 

kännas vid det här, vi kan få vänta i två månader för möta med socialtjänsten, vi behöver ju ha möte på en gång i 

princip och så får vi vänta i en två månader i princip och dom prioriterar inte dom. (Respondent 5, tjänsteman 

från avhopparverksamheten) 

 

I intervjuerna framkom det att avhopparverksamheten försöker få igång samverkan mellan 

myndigheterna. I intervjuerna belyste även avhopparverksamheten sin kritiska syn på bristen 

på samverkan, som kan leda till resulterat till avvägande att upphöra med 

avhopparverksamheten för att visa på situationens allvar. 

 

Men å andra sidan fattar jag inte varför vi ska hålla på med det här överhuvudtaget när socialtjänsten inte tycker 

att det här är viktigt. Så ibland eller vissa veckor så tänker jag att vi går ut med att vi ska stoppa den här 

avhopparjouren att vi trycker på pausknappen, och frågar våra samverkanspartner är det är verkligen viktigt. Jag 

skulle hellre ha egentligen flera poliser, att man sitter samlade socialtjänst, förvaltning, försäkringskassan och 

polisen. Som det är nu är det någon form av luftslott, den här avhopparjouren (Respondent 5, tjänsteman 

avhopparverksamheten).   

 

I en av intervjuerna med personen som arbetar med avhopp i yttre tjänst så bekräftades bristen 

på samverkan. Hen belyser (likt ovanstående respondenter) att det krävs ett samarbete med 

socialtjänsten för att de ska lyckas stödja avhopparen. Respondenten belyser även den 

ekonomiska problematiken där man är oense om vem som har ansvaret för kostnaderna. 

 

Någon måste ta kostnaden, så det är ekonomi i grund och botten, där är det ju svårt. Vi har inte nått hela vägen, 
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alla säger att man ska arbeta med det här och att det är så viktigt för att det sparar si och så mycket pengar. 

(Respondent 2, polis som arbetar med gäng kriminalitet) 

 

Resultaten av intervjuerna tyder det på en brist i myndighetssamverkan. För att verksamheten 

ska vara effektiv är myndighetssamverkan en primär del av avhopparverksamheten. 

Resulterar detta i att avhoppare inte är garanterade det stöd som behövs. Detta går emot bilden 

av avhopparverksamheten som framgångsrik. 

Avhopparverksamheten tar ett större ansvar 

För att försöka täcka bristen av andra samhällsaktörers närvaro försöker 

avhopparverksamheten finansiera delar av det stöd som avhopparna behöver. Borttagning av 

gängtatueringar finansieras bland annat av polisen istället för landstingen. Likaså 

psykologkostnader och hotell för skyddat boende som borde finansieras av socialtjänsten. I 

intervjuerna förklarar avhopparverksamheten hur deras arbetssysslor fått anpassa sig till att 

försöka täcka de hål som inte fyllts av andra myndigheter. Nedan så visar intervjuerna av 

respondenterna hur avhopparverksamheten, i brist på närvaro av andra myndigheter, ofta går 

utanför den polisiära verksamheten. I citatet så berättas hur verksamheten ibland får lära 

avhoppare om basala sysslor i hemmet. 

 

Den här killen vet inte, han har aldrig städat i sitt liv, han har aldrig lagat mat, han har aldrig tvättat, det har vi 

fått lära honom. Då kan man säga men är det är vi som ska göra det. Idag är det ingen som gör det ... Det 

kanske låter konstigt men det är sanningen. (Respondent 4, tjänsteman avhopparverksamheten) 

 

I intervjun med frivillighetsorganisationen bekräftades att avhopparverksamheten arbete ofta 

går utanför verksamhetens egentliga ansvar. 

 

Dom har så många olika grejer som inte har med polisiär verksamhet egentligen. Men att dom gör det av hela sitt 

hjärta och känner att det är ganska äkta. Och dom som har haft med dom att göra klientmässigt inte bara våra 

utan, tycker att dom gör ett bra jobb (Respondent 6, tjänsteman frivilligorganisation) 

 

Samtliga respondenter framförde förtroende för personerna som arbetar på 

avhopparverksamheten. De ovannämnda citaten visar hur avhopparverksamheten överlag 

framställts av respondenterna i studien. 

  

Sammantaget visar intervjuerna att de initiala stegen i avhopparverksamhetens arbete 

överensstämmer med den formella bilden. Dock visar studien att det finns brister, inte 
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gällande avhopparverksamhetens vilja att hjälpa, men gällande samverkan med andra 

myndigheter samt den ekonomiska finansieringen av verksamheten. 

Bristerna inom avhopparverksamheten går emot den yttre beskrivna bilden som en 

framgångsrik verksamhet, där individen ska bemötas med det stöd som behövs. Enligt tidigare 

forskning så anses färskvaran av individens motivation vara primärt. Om det dröjer flera 

månader för myndigheter att samverka så riskerar det att individen tappar motivationen och 

avhoppet misslyckas (Decker, 2011). Det som hitintills visats genom resultaten stödjer 

decouplingteorins argument, att det förekommer en skillnad i organisationens formella och 

informella verksamhet. Detta är specifikt gällande för verksamhetens syfte att bistå med stöd 

för avhoppare i samverkan med andra myndigheter 

Resurser till avhopparverksamheten 

Avhopparverksamheten har ovan nämnt att de önskat en större resurstilldelning än den 1,5 

polistjänst som tilldelats. En anledning till att avhopparverksamheten har få resurser kan ha 

koppling till det som nämndes i kapitlet om tidigare forskning, där en studie påvisat att 

Stockholmspolisen som organisation prioriterar verksamheter som producerar resultat som är 

lätta att mäta och visa statistiskt. Detta för att Stockholmpolisen som organisation kan känna 

en press att visa organisationens satsningar som framgångsrika. Enligt intervjuerna kräver 

avhopparverksamheten en långsiktighet och det är svårare att uppvisa resultat. Detta 

framfördes i intervjuerna som en anledning till resursbristen i avhopparverksamheten. 

 

Som det är nu så tror jag inte att det prioriteras framför andra mål som går att mäta. Kanske skulle man försöka 

att göra det här till ett mätbart mål också  ... det räcker inte att bara satsa på dessa organisationer, man måste 

också se till att det finns en väg ända in i mål. (Respondent 2, polistjänsteman som arbetar mot gängkiminalietet) 

 

Decouplingteorin framhäver att organisationer ofta startar nya verksamheter utan att de 

tilldelas tillräckligt med resurser. Detta för att skapa en god bild av organisationen som helhet, 

för att visa att de följer rådande samhällsnormer (Meyer&Rowan, 1977). Det kan vara en 

anledning till varför avhopparverksamheten inte har fått mer resurser. 

Säkerhetsgrupp eller avhopparverksamhet 

I detta avsnitt behandlas avhopparverksamhetens arbetsfördelning till 

personsäkerhetsgrupperna. Avhopparverksamhetens begränsade resursfördelning gör 
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verksamheten beroende av personsäkerhetsgrupperna. 

 

Innan avhopparverksamhetens startade för 1,5 år sedan var det personsäkerhetsgrupperna som 

hanterade ärenden av hotade personer. Personsäkerhetsgrupperna är specialiserade att arbeta 

med hotade personer som exempelvis med vittnesskydd. I intervjuerna framkom det att 

säkerhetsgrupperna utgör en stor del av arbetskraften i avhopparverksamheten. De tre 

säkerhetsgrupperna turas om att bemanna avhopparjouren. Säkerhetsgruppen tar emot flera 

ärenden gällande hot, där det inte är endast avhoppare som ringer. Intervjuerna visar hur 

handläggarna på personsäkerhetsgruppen ansvarar för att göra en bedömning av hotbilden när 

en individ ringer till avhopparjouren. De ansvarar även för att bedöma om ärendet är akut och 

om de behöver åka ut direkt. 

 

Förutom säkerhetsgruppernas ansvarsområden som nämns ovan så framkom det även av 

intervjuerna med avhopparverksamheten att den stora delen av deras arbete med avhoppare 

tilldelas handläggare på säkerhetsgruppen. Om avhopparverksamheten inte hade kunnat 

använda sig av säkerhetsgruppen så hade personal på avhopparverksamheten inte varit 

tillräcklig för att ge stöd till avhoppare. 

 

Nja, vi hade ju ett förslag att vi skulle vara ett x- antal personer. Men å andra sidan så har jag ju hela 

personsäkerhetsgruppen och det är ändå 20-24 personer. Jag var ju iväg till Södertälje idag tillexempel och det 

blev det ett avhopparärende  ...  då la jag det på en av personsäkerhetsgrupperna ... Men skulle man inte få 

nyttja dom så vet jag inte vad man skulle göra. Då skulle vi bara vara två och det är inte mycket att hänga i 

granen. (Respondent 4, tjänsteman avhopparverksamheten) 

 

Avhopparverksamhetens 1,5 polistjänst gör det svårt att bedriva någon form av 

avhopparverksamhet utan säkerhetsgrupperna. De är avgörande för att verksamheten ska 

kunna fungera. Resultatet av intervjuerna visar att säkerhetsgrupperna är vitala i de initiala 

stegen som beskrivs i början av kapitlet och även för att handlägga enskilda ärenden. 

Sammantaget av resultaten visar att största delen av avhopparverksamheten utförs av tidigare 

verksamheter inom Stockholmspolisen. 

Hotbilden avgör individens stöd 

I intervjuerna framgick det att den stora delen av avhopparverksamhetens arbete rörde sig 

kring individer som hade en allvarlig hotbild och att detta är det primära polisiära arbetet som 
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avhopparverksamheten vill driva. Andra ärenden där individen inte hade samma hotbild anses 

individen kunna få hjälp av andra instanser som citatet nedan utvecklar. 

 

Om vi träffar en kille som är lite yngre , 20 års ålder och det finns ingen hotbild direkt, utan han vill bara lämna 

en livsstil. Då tycker vi att en sådan kille skulle socialtjänsten eller frivillighetsorganisationer kunna rustas för att 

hantera lite bättre om han kan bo kvar hemma hos sina föräldrar, det är inte lika polisiärt tycker jag. Men om han 

är en grovt kriminell som har stor risk att bli utsatt för dödligt våld då tycker jag att polisen är en viktig faktor 

(Respondent 4, tjänsteman avhopparverksamheten) 

 

Det framkom att de fall som ringer in via avhopparjouren är individer som framförallt har en 

hotbild och ser det som en sista utväg. Dessa ärenden utgör de flesta fall som 

avhopparverksamheten handlägger. Ett exempel på detta är citatet nedan. 

 

Ja ofta är det akut, dom hör av sig till oss för att det har strulat till sig. Egentligen kanske det är ofrivilliga 

avhoppare för att dom av olika anledningar har slutat till det och hamnat i oråd. Då vänder dom sig till oss. I 

bland, i flera fall, han man provat genom att försöka att hålla sig undan själv i några månader, genom att bo hos 

kompisar och så där, men de är inte ofta kompisarna vill ha någon som ligger på soffan och dom har inga pengar 

kvar till mat och så där så att då ringer dom oss. Det har liksom kört ihop sig (Respondent 5, tjänsteman 

avhopparverksamheten). 

 

Många avhoppare som inte har en stark hotbild visade sig söka hjälp på andra sätt än att ringa 

till avhopparjouren. Dessa avhoppare får i huvudsak oftare initialt stöd av polisen i yttre tjänst 

och blir inte upptagna av avhopparverksamheten. De avhoppare som poliser i yttre tjänst 

möter är i mer behov av socialt stöd där avhopparna ofta slussas vidare till 

frivillighetsorganisationer. Nedan ges ett exempel på hur respondent 2 som arbetar som polis i 

yttre tjänst mot gängkriminalitet beskriver hur det kan gå till när dom försöker hjälpa en 

individ som vill hoppa av. 

 

Allt hänger på om dessa organisationer  frivillighetsorganisationer   har medel för att ta emot den här individen, 

vi har ju haft tillfällen där som har sagt, nej vi har för många nu så vi kan inte. Då ringer vi runt och frågar om 

det någon som kan hjälpa till med den här och alla vill ju men det är inte säkert att dom kan. Dom kanske inte 

har tillräckligt med medel eller tillräckligt med personal. Det har ju hänt att vi inte har kunnat göra så mycket 

mer, så skulle det bli ett jätte inflöde av avhoppare så tror jag inte att dom skulle möta med att ta emot alla heller. 

För varje individ kräver så pass mycket, en del behöver man ju sitta och hålla handen dygnet runt och andra 

kanske det räcker med at ha ett möte en gång i veckan (Respondent 2 polis som arbetar mot gängkriminalitet). 

 

Resultatet visar att många av dom individer som har en lägre hotbild inte ringer in till 
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avhopparjouren och söker hjälp. Detta ses ofta som en sista utväg att vända sig till polisen. 

Många avhoppare fångas istället upp av polisen som jobbar i yttre tjänst mot kriminella gäng. 

Poliserna försöker slussa dom vidare till frivillighetsorganisationer, vilket inte alltid går på 

grund av resursbrist. Resultatet av intervjuerna visade att det finns en form av uppdelning 

avseende avhoppare som grundas i deras hotbild. 

Resultatet visar också att det inte sker någon direkt samverkan mellan poliser i yttre tjänst och 

avhopparverksamheten. Den primära hjälpande verksamheten för individer utan hotbild 

framhävs vara frivilligorganisationen. Avhopparverksamhetens syfte beskrivs vara att ge stöd 

för individer som vill lämna kriminella gäng, inte att stödet är avgränsat till personer som 

endast har en hotbild. 

Avhopparverksamhetens koppling till forskning 

I början av resultatdelen konstaterades att avhopparverksamhetens yttre bild överensstämmer 

med vad forskningen anser vara primärt för att kunna främja avhopp. Dock har resultaten 

ovan visat att den yttre bilden inte verkställs i den praktiska verksamheten. Därav har inte 

avhopparverksamheten i nuläget en koppling till forskningen. Detta kan ändras om 

verksamheten implementerar de policys som redan finns för verksamheten. 

 

I en artikel om gängkriminalitet och avhopparverksamheten säger Carin Götblad att det som 

framförallt inte behövs är fler kriminologer som säger självklara saker (Dagens Nyheter 2012-

02-14). I studien ställdes frågan till samtliga respondenter om verksamhetens samhörighet till 

forskning angående avhopp. Ingen av respondenterna hade någon erfarenhet till forskning 

inom området. Inte heller var de medvetna om deras metoder är baserade på vetenskapliga 

grunder. Genom att dagligen arbeta med denna problematik så ansågs den personliga 

erfarenheten bidra till den lärdom som krävs för att veta vilka metoder som är effektiva. 

Samtidigt visades en öppenhet och intresse till att lära sig mer om vad forskningen inom 

området kan tillföra och att de i framtiden planerar att ta in mer forskning i arbetsmetoderna.   

 

Nej, men det kommer nog att bli aktuellt. Jag pratade med *** idag som jobbar här  ... och vi kommer ju 

koppla på någon form av forskning på det där. Jag tror att det kommer kopplas på någon form av nationell 

samordning på det här (Respondent 4, tjänsteman inom avhopparverksamheten) 

 

Sammanfattningsvis har ingen av respondenterna en tydlig bild om forskningen avseende 
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avhoppare. Verksamheten visar sig utåt förhålla sig till forskning, vilket är en bra start för att 

sedan även kunna genomföra detta i det praktiska arbetet. I nuläget har inte alla delar av den 

yttre bild som förhåller sig till forskning implementerats. Bland respondenter finns det en 

viljeinriktning att implementera forskning som senaste citatet visar, dock inget mer än så. 

 

Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka Stockholmspolisens avhopparverksamhet, om det 

föreligger en skillnad mellan den formella bilden av verksamheten och den praktiska. 

 

I en jämförelse mellan den formella beskrivningen av avhopparverksamheten och forskningen 

om avhopp så framkom det att verksamheten har en god förutsättning med stöd av forskning 

att hjälpa avhoppare utifrån den bilden som visas utåt. Resultatdelen visade att de initiala 

stegen från att en individ ringer till avhopparjouren tills avhopparen får ett första möte med 

avhopparverksamheten överensstämmer med avhopparverksamhetens yttre bild. I denna del 

av verksamheten gick det inte att påvisa någon skillnad mellan den formella och informella 

verksamheten, vilket går emot studiens teori. 

 

Men när nästa steg i avhopparprocessen studerades visades en problematik som gick emot den 

formella bilden av verksamheten. Stödet som avhoppare initialt var menat att få från aktuella 

myndigheter visades inte uppfyllas. I bästa fall försöker avhopparverksamheten bemöta 

individens behov men i många fall fungerar inte samverkan mellan myndigheter. Detta 

belyser att verksamheten i praktiken inte implementerar den yttre bilden av verksamheten som 

har stöd av forskning. Därmed överensstämmer inte verksamheten i praktiken med vad 

tidigare forskning om avhopp belyser som viktigt, där det samhälleliga stödet är primärt för 

individens möjlighet till att starta upp ett nytt liv (Decker, 2011). Även om studien visar att 

det primära problematiken ligger utanför Stockholmspolisens avhopparverksamhet, så är 
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samverkan med andra myndigheter en viktig del i avhopparverksamheten och något som 

Stockholmspolisen tidigare i citaten från nyhetsartiklarna hävdat fungera. Detta 

överensstämmer med studiens teori som hävdar att organisationer ofta utåt visar att de startar 

nya verksamheter för att vinna legitimitet, resurser och för att upprätthålla förtroende från 

omgivningen men att verksamheten i praktiken inte bedrivs enligt den presenterande bilden av 

verksamheten utåt (Meyer&Rowan, 1977). 

 

Enligt teorin är det också vanligt att nya verksamheter inte tilldelas tillräckligt med resurser 

för att kunna uppnå verksamhetens syfte (Ibid). Detta visades i studien när 

säkerhetsgruppernas del i avhopparverksamheten behandlades. Säkerhetsgruppen var redan en 

etablerad verksamhet inom Stockholmspolisen innan avhopparverksamheten inrättades. I 

studien framkom att det inte hade varit möjligt att bedriva någon avhopparverksamhet utan 

säkerhetsgruppen. Detta med anledning till avhopparverksamhetens begränsade resurser på 

1,5 polistjänst. Även om det är resursmässigt positivt av Stockholmspolisen att använda 

befintliga verksamheter inom organisationen i utvecklandet av ny verksamhet, är det 

motsägelsefullt att utåt visa en bild att de har startat en ny avhopparverksamhet när 

verksamheten i praktiken består till största delen av en redan befintlig verksamhet. 

 

Vilket stöd avhoppare från kriminella gäng får av Stockholmspolisen idag verkat vara oklart. 

Avhopparverksamheten är en god idé men består idag endast av de 1,5 eldsjälar som arbetar 

för att bedriva verksamheten framåt. 

 

Att sätta människor i fängelse är bara en provisorisk lösning för att hindra individer från att 

begå brott, vill man motverka brottslighet så ska man satsa på avhopparverksamheten, 

verksamhet som hjälper individer att komma bort från en kriminell livsstil. Men för att detta 

ska lyckats krävs ett samarbete mellan aktuella aktörer. Det är ofta ett nytt liv som ska byggas 

upp, vilket är ekonomiskt krävande och idag verkar det vara oklart vem eller vilka som ska 

dela på den notan. 

 

Det finns en god idé från Stockholmspolisens sida om hur man ska hjälpa avhoppare och att 

det är en viktig verksamhet. Dels samhällsekonomiskt och för att hindra lidandet av 

eventuella brottsoffer och spridningen av kriminella gäng. Den stora bristen ligger inte i 

avhopparverksamhetens engagemang eller välvilja till att hjälpa avhoppare, utan bristen ligger 

i samverkan mellan myndigheter.  



 

 27 

 

Denna studie påvisar en skillnad i verksamhetens praktiska del och hur den framställs utåt. 

Om en mer omfattad utvärdering hade startats i ett tidigare skede så kanske en mer 

problematiserad bild av verksamheten hade uppdagats där eventuella problem (som belyses i 

denna studie) skulle kunna hanteras för att effektivisera verksamheten. Med denna studie så 

visar sammantaget att det finns en skillnad mellan den formella och informella bilden av 

verksamheten. Vilket visas att det förekommer en form av fasad av hur verksamheten 

framstår utåt, likt andra av Stockholmspolisens verksamheter visat I tidigare forskning 

(Holgersson). En större undersökning om verksamheten med fler resurser och större 

tidsaspekt skulle kunna bidra med en grundligare analys av verksamhetens praktiska del för 

att uppmärksamma brister hos verksamheten och påvisa eventuella fasader av verksamhetens 

presenterade bild. 
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