
ISBN: 978-87-93469-03-7 

 

 

 

 

 

 

Exit-forløb med 

rockere og bandemedlemmer 

 

Aftaler om exit under rammemodellen 

 

 

2. delrapport 

 

 

 

 
MARIA LIBAK PEDERSEN 

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR 

OKTOBER 2016 



2 

 

RESUMÉ 

Rapporten omhandler en undersøgelse af de exit-forløb, politiet, kommunerne og kriminalforsorgen 

igangsatte med rockere og bandemedlemmer i en forsøgsperiode i 2012 og i hele 2013-14. Bag-

grunden herfor er, at regeringen i 2011 lancerede en national rammemodel – ’En Vej Ud’ – for 

myndighedernes koordinering af indsatser, der har til formål at støtte og hjælpe rockere og bande-

medlemmer til at forlade deres kriminelle miljø. Justitsministeriets Forskningskontor har tidligere 

udgivet en rapport om exit-deltagernes situation, da de var mest involverede i rocker/bandemiljøet, 

og da de begyndte i exit. Nærværende rapport er en opfølgning på den tidligere, idet der ses nærme-

re på exit-forløbenes indhold og på deltagernes situation et år efter forløbets påbegyndelse. 

 

Undersøgelsen er baseret på oplysninger i de samarbejdsaftaler om exit, myndighederne indgik med 

rockere og bandemedlemmer i undersøgelsesperioden, i alt 138 personer, og på spørgeskemabesva-

relser fra nogle af disse. Mens langt størstedelen af samarbejdsaftalerne er modtaget og inkluderet, 

er det kun en lille del af exit-deltagerne, der indgår i spørgeskemaundersøgelsen. Det skyldes, at 

kravet til inklusion er, at de har udfyldt et spørgeskema både ved forløbets start og et år derefter.  

 

Set i forhold til antallet af registrerede rockere og bandemedlemmer i undersøgelsesperioden indgik 

cirka 5 pct. i en exit-indsats under rammemodellen.  

 

Analysen af samarbejdsaftaler viser:   

 At exit-deltagerne i kriminalforsorgens institutioner i langt de fleste tilfælde har behov for 

at blive omplaceret og for mentorstøtte for at kunne forlade rocker/bandemiljøet. De har 

desuden ofte behov for skolegang eller for at få igangsat en uddannelse samt for psykolog-

samtaler eller lignende. Der er generelt god overensstemmelse mellem exit-deltagernes be-

hov og de initiativer, der ifølge dokumentationen er igangsat i exit-forløbet.   

 At langt de fleste af exit-deltagerne i frihed har behov for hjælp til at løse økonomiske pro-

blemer og til at finde en passende bolig. Størstedelen har endvidere behov for psykolog-

samtaler eller lignende samt hjælp til at komme i arbejde. Praktiske forhold har bevirket, at 

det ikke er muligt at belyse, hvilke initiativer der er igangsat under forløbene i frihed.  

 At rockere og bandemedlemmer i exit overordnet set har behov for støtte og hjælp til de 

samme ting, men at en større andel af bandemedlemmerne end af rockerne har behov for 

skolegang eller en uddannelse, mens en større andel af rockerne har behov for at få fjernet 

tatoveringer. 

 

Analysen af spørgeskemabesvarelser viser:      

 At 30 ud af de 35 exit-deltagere, der indgår i denne delundersøgelse, angiver, at de har for-

ladt rocker/bandemiljøet et år efter exit-forløbets begyndelse.  
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 At særligt familien har haft stor betydning for, at de har kunnet forlade miljøet, men de fle-

ste af dem fremhæver også, at exit-indsatsen har haft væsentlig betydning herfor.    

 At godt to tredjedele af samtlige respondenter oplyser, at exit-indsatsen har hjulpet dem til 

at holde sig ude af kriminalitet, mens cirka halvdelen oplyser, at de har fået hjælp til at fin-

de arbejde, starte i skole eller på en uddannelse og til at kunne føle sig beskyttet og tryg.       

 At respondenternes bekymringer ved at forlade rocker/bandemiljøet er mindsket under 

exit-forløbet, men at knap halvdelen fortsat er bekymret for, at andre grupperinger vil be-

handle dem som medlemmer, at den gruppe, de tidligere var eller fortsat er involveret i, vil 

hævne sig på dem, og/eller at de vil blive nødt til at begå kriminalitet for at klare sig.   

 At der er stor forskel på, hvor ofte respondenterne har været i kontakt med deres kontakt-

person i exit, men at langt størstedelen er tilfreds med kontaktpersonen.  

 At to tredjedel af respondenterne er tilfredse med exit-indsatsen samlet set. Ud af samtlige 

exit-deltager udgør denne andel 17 pct., men andelen kan være større, da der må forventes 

også at være nogle tilfredse blandt de exit-deltagere, som ikke har deltaget i spørgeskema-

undersøgelsen. 

 

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen skal ses i lyset af, at deltagerne i denne undersøgelse 

ikke udgør et repræsentativt udsnit af rockere og bandemedlemmer i exit, men et positivt skævt ud-

snit, da relativt få af dem har fået deres exit-forløb afbrudt af myndighederne eller selv valgt at 

stoppe.   

 

Via oplysninger fra Rigspolitiet er det endvidere undersøgt, i hvilket omfang exit-deltagerne efter-

følgende holder sig ude af rocker/bandemiljøet.   

 

Relativt få exit-deltagere vender ifølge politiets oplysninger tilbage til et rocker/bandemiljø efter 

exit-indsatsen, men det kan ikke på baggrund af denne undersøgelse med sikkerhed konkluderes, at 

det er indsatsen, der er årsag hertil. Langt de fleste rockere og bandemedlemmer forlader således 

miljøerne i løbet af få år uden at have været i exit, og det kan ikke udelukkes, at exit-deltagerne 

ville kunne have gjort det samme. På den anden side er der tegn på, at rockere og bandemedlemmer 

i exit udgør en særlig sårbar og udsat gruppe, for hvem det antageligt har været ret vanskeligt at 

forlade rocker/bandemiljøet, og som derfor kan have haft behov for ekstra støtte og hjælp.      
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1. INDLEDNING  

Den 13. april 2011 lancerede den daværende regering en rammemodel for myndighedernes koordi-

nering af indsatser for rockere og bandemedlemmer, der ønsker at forlade deres kriminelle miljø 

(Justitsministeriet, 2011). Af rammemodellen fremgår, at: 

Hvis man er kommet på afveje og endt som medlem i en bande- eller rocker-

gruppering, men er motiveret for et liv uden for miljøet og uden kriminalitet, så 

skal samfundet kunne tilbyde en vej ud (s. 3).   

Da rammemodellen blev lanceret var dét at hjælpe rockere og bandemedlemmer til at forlade deres 

kriminelle miljø en relativ ny metode til bekæmpelse af kriminalitet. Der er sidenhen oparbejdet en 

del erfaringer på området, men der foreligger hverken nationalt eller internationalt videnskabelig 

evidens for, hvilke metoder der er virksomme. Det er derimod veldokumenteret, at medlemskab af 

en kriminel gruppering fremmer den individuelle kriminalitetsfrekvens, og at frekvensen falder ved 

medlemskabets ophør (Klement et al., 2010, Krohn & Thornberry, 2008, Sweeten et al., 2013). Ud 

fra en kriminalpræventiv betragtning er det derfor vigtigt at søge at støtte og hjælpe medlemmer af 

kriminelle grupperinger til at forlade miljøerne. 

 

For at få mere viden om, hvilke exit-tiltag der eksisterer, og for på længere sigt at sikre indblik i 

tiltagenes effekt, gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor i 2013-14 en kortlægning af 

exit-indsatser for rockere og bandemedlemmer i de nordiske lande (Pedersen, 2014a). Herudover 

blev der den 1. januar 2013 igangsat en forløbsundersøgelse af de exit-forløb, som i 2013-14 blev 

påbegyndt under den danske rammemodel. I første del af denne undersøgelse blev der set på den 

proces, exit-deltagerne gennemgik, fra de var mest involverede i rocker/bandemiljøerne, til de for-

melt indtrådte i exit under rammemodellen ved at underskrive en samarbejdsaftale (Pedersen, 

2015). Der blev endvidere set på motiverne for at forlade miljøerne, de bekymringer, dette måtte 

medføre, samt på de problemstillinger deltagerne havde behov for hjælp til at klare.  

 

Rapporten her omhandler anden del af forløbsundersøgelsen. Der ses nærmere på den forandring, 

exit-deltagerne har gennemgået fra samarbejdsaftalens indgåelse til et år efter, og på de konkrete 

tilbud og tiltag, der blev igangsat over for hver enkelt i perioden.
1
  

 

Det undersøges herudover ved hjælp af data fra Rigspolitiet, om exit-deltagerne er blevet tilknyttet 

et rocker- eller bandemiljø igen senere.     

                                                 
1
 Der henvises til kortlægningen Exit-indsatser for rockere og bandemedlemmer: En kortlægning af tiltag under ram-

memodellen (Pedersen, 2014a) for en beskrivelse af tiltagene. 
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Nordisk Ministerråd og Trygfonden har bevilget midler til undersøgelsen. 

2. EXIT FRA KRIMINELLE MILJØER 

Som beskrevet i forløbsundersøgelsens første del, er der ikke tale om en simpel og let eksekverbar 

beslutning, når et medlem af en kriminel gruppering vil forlade sit kriminelle miljø. At forlade et 

rocker/bandemiljø er en proces, der kan strække sig over ganske lang tid, og som kræver omfatten-

de ændringer af livsstil og omgangskreds. I forskningslitteraturen beskrives denne proces som et 

identitetsskifte, idet den pågældende skal redefinere sig selv i forhold til omverdenen (Decker & 

Pyrooz, 2011, Pyrooz et al., 2010). Der skal ske et skifte i de referencegrupper, sociale netværk 

m.v., der er knyttet til rollen som rocker eller bandemedlem, og der skal ske et skifte i personens 

forståelse af sig selv (Pedersen, 2015; se evt. også Ebaugh, 1988).   

 

International forskning har vist, at det ofte er en kombination af ’push’ og ’pull’ faktorer, der får 

bandemedlemmer til at forlade bandemiljøet (Decker & Pyrooz, 2011). Det er således både forhold i 

miljøet, såsom kriminalitet og viktimisering, og forhold udenfor – familie, arbejde m.v. – der får 

dem til at vælge en anden vej. Det fremgår også af forskningen, at bandemedlemskab er negativt 

korreleret med alder (Moule et al., 2013). De fleste bandemedlemmer vokser fra livsstilen, og de 

fjerner sig derfor helt naturligt fra miljøet på det tidspunkt, hvor de ønsker at stifte familie og/eller 

varetage et arbejde. Gennemsnitsalderen i de danske rocker- og bandegrupperinger er dog væsent-

ligt højere end i de gadebander, de udenlandske undersøgelser omhandler, men det gælder fortsat, at 

mange forlader miljøerne, fordi de er trætte af livsstilen og ønsker et almindeligt liv med familie, 

uddannelse, arbejde m.v. (Pedersen, 2014b, 2015). Når det er sagt, så er der særligt i rockermiljøet 

en lille fast kerne af personer, der har været i miljøet længe (Pedersen & Ribe, 2016).           

 

Det er begrænset, hvad der er gennemført af forskning specifikt om afgang fra rocker- og bande-

grupperinger i Danmark, men det er kendt, at et stort antal medlemmer forlader grupperne løbende. 

Justitsministeriets Forskningskontor har i en undersøgelse fulgt gennemstrømningen af medlemmer 

i rocker- og bandemiljøerne fra juni 2009 til april 2016 (Pedersen & Ribe, 2016). Undersøgelsen er 

baseret på oplysninger om 3.332 personer, der på et tidspunkt i perioden var registreret som rocker 

eller bandemedlem i Politiets Efterforskningsstøtte Database, jf. nedenfor. Af resultaterne fremgår, 

at langt størstedelen af de registrerede medlemmer ifølge politiets iagttagelser og vurderinger forla-

der rocker/bandemiljøerne i løbet af få år. Det ser endvidere ud til, at de fleste forlader miljøerne 

permanent, idet relativt få senere er blevet registreret som medlemmer igen. Det fremgår herudover, 

at det blandt rockerne er dem, der i en relativ ung alder er kommet ind i miljøet, der først forlader 

det, mens det i banderne er dem, der i en sen alder bliver medlemmer, der forlader miljøet først. 

Med hensyn til medlemskabernes varighed er det blandt rockerne først og fremmest dem med de 

længstvarende medlemskaber, der bliver i miljøet, mens det i bandegrupperingerne omvendt er dem 

med lange medlemskaber, der typisk forlader miljøet.            
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3. DATA OG METODE 

3.1. PED-registreringer 

De tiltag, der hører under rammemodellen for myndighedernes exit-indsatser, er målrettet personer, 

der er registreret som rockere eller bandemedlemmer i Politiets Efterforskningsstøtte Database 

(PED). Der er dog mulighed for, at personer tæt på miljøerne, som endnu ikke er medlemmer, men 

som antages at være på vej til at blive det, kan indgå (Justitsministeriet, 2011, Pedersen, 2014a; 

Lovforslag 112, Folketinget 2013-14). Tidligere var det Politiets Nationale Efterforskningscenter og 

politikredsene, der registrerede disse personer, men i dag foregår registreringen i alle tilfælde lokalt 

i politikredsene. I 2013 og i 2014, som er de år, undersøgelsen primært dækker, var der registreret 

henholdsvis 1.759 og 1.520 personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøerne, hvoraf cirka to 

tredjedele var registreret som rockere og en tredjedel som bandemedlemmer, jf. tabel 1.     

  

Tabel 1. Antal PED-registrerede rockere og bandemedlemmer, 2009-15. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rockere 454  542  613  552  1105 1010 906 
Bandemedlemmer 851  1123  1250  1083  654 510 487 
I alt 1305  1665  1863  1635  1759 1520 1393 
Grupperinger 115  112  133  113  117 103 - 

  Kilde: Rigspolitiet  

 

De fleste rockere og bandemedlemmer forlader med tiden miljøerne ved egen hjælp (Pedersen & 

Ribe, 2016). Der vil dog være medlemmer, som af personlige, sociale og/eller sikkerhedsmæssige 

årsager ikke er i stand til at gøre dette, og som derfor behøver myndighedernes støtte og hjælp. Det 

er disse personer, undersøgelsen vedrører. Til brug for undersøgelsen har Justitsministeriets Forsk-

ningskontor modtaget oplysninger om 138 personer, der alle var registreret som rocker/bande-

medlemmer, og som indgik en samarbejdsaftale om exit i en forsøgsperiode i 2012, jf. afsnit 3.2., 

og i 2013-14.
2
 Antallet af exit-deltagere i denne periode er en smule lavere end det, der er angivet i 

den første delrapport om exit, da det har vist sig, at enkelte aftaler vedrører samme person.  

 

Set i forhold til fordelingen af samtlige registrerede rockere og bandemedlemmer, er bandemed-

lemmerne overrepræsenteret i exit, idet de udgør knap halvdelen af deltagerne.  

 

I rapporten er der set på, hvor mange af de 138 exit-deltagere der på ny var registreret som medlem 

af en kriminel rocker/bandegruppering cirka et år efter exit-indsatsens start samt pr. 1. september 

                                                 
2
 Ud over de samarbejdsaftaler, der blev indgået med registrerede medlemmer af rocker/bandegrupperingerne, indgik 

myndighederne et stort antal aftaler med personer tæt på rocker/bandemiljøerne, som endnu ikke var medlemmer, men 

som var på vej til at blive det. Myndighederne var desuden i kontakt med et stort antal medlemmer af miljøerne, der 

viste interesse for exit-indsatserne, men som af forskellige årsager ikke blev fundet egnede til at indgå, eller som selv 

valgte at stoppe samarbejdet, inden de formelt indgik en aftale om exit. Disse personer indgår ikke i undersøgelsen.   
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2016. Dette er muligt, fordi Forskningskontoret i undersøgelsesperioden fik besked, hver gang en 

rocker eller et bandemedlem indtrådte i exit, og fordi Forskningskontoret løbende modtager oplys-

ninger fra PED om personer, der aktuelt er registreret som medlemmer af rocker/bandegruppering-

er. Forskningskontoret har modtaget disse oplysninger fra PED på otte tidspunkter fra juni 2009 til 

november 2015. Siden december 2016 og frem til august 2016 er oplysningerne modtaget måned-

ligt, mens det tidligere skete med varierende mellemrum (Pedersen & Ribe, 2016). Når et rocker/ 

bandemedlem forlader sin gruppering eller indtræder i en lokal exit-indsats under rammemodellen, 

medfører det en ændret registrering i PED, hvilket gør det muligt at undersøge, om vedkommende 

registreres som aktivt medlem igen senere. Det skal i den forbindelse nævnes, at der kan være exit-

deltagere, som har været genregistreret i en kort periode mellem to dataudtræk, og som derfor ikke 

fremstår som recidivister, selv om de var tilbage i miljøet i få uger eller måneder.      

 

Det skal endvidere bemærkes, at det ikke på baggrund af opgørelserne er muligt at sige noget om 

effekten af exit-indsatserne, da det kræver en sammenlignelig kontrolgruppe til deltagerne i exit. 

3.2. Undersøgelsens datamateriale  

Undersøgelsen er baseret dels på oplysninger i de samarbejdsaftaler om exit, myndighederne indgik 

med de 138 rocker/bandemedlemmer, evalueringen omfatter, og dels på spørgeskemabesvarelser fra 

nogle af disse personer. Forskningskontor har modtaget størstedelen af samarbejdsaftalerne, i alt 

124 aftaler, jf. figur 1. Disse har farven lyseblå i figuren. Omvendt inkluderer spørgeskemaundersø-

gelsen kun en lille del af exit-deltagerne, da de for at indgå, skal have udfyldt et skema både ved 

exit-forløbets start og et år derefter, jf. afsnit 3.2.2. I figuren er de markeret med rød. 

 

 

Exit-deltagere 

n=138 

Exit DfK 

n=68 

Exit frihed  

n= 70 

Exit-aftale  
ikke modtaget 

n=11 

Exit-aftale 

n=59 

Skema 1 

n=30 

 

n= 

Skema 1 

n=2 

 

n= 
Skema 2 

n=16 

 

n= 

Skema 2 

n=0 

 

n= 

Exit-aftale 
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n=3 

Skema 1 

n=3 

 

n= 

Skema 1 
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n= 
Skema 2 

n=1 

 

n= 

Skema 2 

n=18 

 

n= 

Figur 1.  

Datamaterialet til undersøgelsen 
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3.2.1. Samarbejdsaftaler 

Når et medlem af en rocker/bandegruppering ønsker myndighedernes hjælp til at forlade sit krimi-

nelle miljø, og vedkommende vurderes egnet til at indgå i en exit-indsats under rammemodellen, 

udarbejdes en samarbejdsaftale (Pedersen 2014a for information om visitation og egnethedsvurde-

ring). I samarbejdsaftalen står det beskrevet, hvilke tiltag det er muligt at iværksætte i den konkrete 

sag, hvilke myndigheder der har ansvaret for gennemførelsen af disse, samt hvilke krav der til gen-

gæld for det tilbudte stilles til personen i exit. Det er exit-deltagernes individuelle behov og mulig-

heder, der er i centrum i aftalen, da nogle er næsten selvhjulpne, mens andre har behov for intensiv 

psykologbehandling og massive sikkerhedsforanstaltninger.      

 

I samarbejdsaftalen behandles følgende punkter:  

 Bopæl 

 Beskæftigelse 

 Uddannelse 

 Misbrugsbehandling 

 Behandling for psykiske problemer 

 Afdragsordninger vedr. gæld til det offentlige 

 Kriminalitet, herunder aktuelle sigtelser og forestående afsoning 

 Samarbejde med kriminalforsorgen 

 Afholdelse fra kontakt til rocker/bandemedlemmer 

 Familie og netværk 

 Sikkerhedsmæssige tiltag 

 Motivation og fastholdelse 

 Støtte, tilskud m.v. til f.eks. fjernelse af tatoveringer 

 

For de exit-deltagere, der begyndte i en exit-indsats under afsoning eller i varetægt m.v., er der som 

supplement til samarbejdsaftalen indhentet et visitationsnotat og et resumé af sagen fra Direktoratet 

for Kriminalforsorgen (DfK). 

3.2.2. Forløbsundersøgelse 

For at undersøge, om exit-deltagernes tilknytning til rocker- og bandegrupperingerne bliver mindre, 

er der som nævnt gennemført en forløbsundersøgelse baseret på to spørgeskemaer udleveret med 

cirka et års mellemrum. Samtlige rockere og bandemedlemmer, der indgik en samarbejdsaftale om 

exit i 2013-14, har fået udleveret et nummereret spørgeskema og en frankeret svarkuvert af den 

exit-ansvarlige, der var tilknyttet deres sag.
3
 Herudover er skemaet udleveret til de rockere og ban-

                                                 
3
 Der vil være personer fra Københavns Kommunes exit-indsats, som burde indgå i undersøgelsen, men som ikke gør 

det, fordi samarbejdet mellem kommunen og politikredsen omkring exit først er etableret senere. Det har derfor ikke 

været muligt at undersøge, om deltagerne i kommunens exit-indsats var registrerede som rocker/bandemedlemmer i 
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demedlemmer, som indgik en samarbejdsaftale under en afsoning i perioden maj-september 2012 

eller i frihed i november-december 2012. Spørgeskemaet blev testet i disse to perioder, men da der 

kun blev foretaget mindre justeringer af skemaet efterfølgende, kan besvarelserne fra testperioderne 

uden problemer indgå i undersøgelsen. De exit-deltagere, der besvarede det første spørgeskema, gav 

samtidig tilladelse til, at Forskningskontoret måtte kontakte dem igen et år senere for at udlevere det 

andet spørgeskema. Ved at sammenligne besvarelserne af de to spørgeskemaer er det muligt at un-

dersøge, om exit-indsatsen har hjulpet deltagerne i det år, der er gået. 

 

At det andet spørgeskema er udleveret et år efter indgåelse af exit-aftalen i stedet for ved endt for-

løb skyldes, at der ikke er nogen objektive kriterier for, hvornår deltagerne har fjernet sig så langt 

fra rocker/bandemiljøerne, at de ikke længere har behov for at indgå i exit. Der vil således være 

personer, som fortsat indgik i en exit-indsats på det tidspunkt, de udfyldte det andet spørgeskema, 

og personer, der ikke gjorde det. Det skal endvidere bemærkes, at DfK overdrager deres exit-sager 

til de lokale exit-enheder, når klienterne løslades, hvorefter politiet, bopælskommunen og Kriminal-

forsorgen i Frihed (KiF) kan overtage dem, hvis de finder det nødvendigt, og hvis de vurderer, at 

den pågældende er egnet til at indgå i exit hos dem. Hidtil har der været stor variation i afgrænsnin-

gen af målgruppen og i indsatsen, hvilket blandt andet har influeret på, hvornår forløbene er afslut-

tet (Pedersen, 2014a). Det nationale kontaktpunkt for exit, der blev etableret umiddelbart efter den 

seneste bandepakke, ’Fast greb om banderne’, og som består af repræsentanter fra DfK, Rigspolitiet 

og Kommunernes Landsforening er ved at udarbejde fælles retningslinjer på området. Dette ændrer 

imidlertid ikke ved, at det for de exit-forløb, der blev igangsat i undersøgelsesperioden, er vanske-

ligt at have en ensartet målestok eller et sikkert kriterium for, hvornår forløbene er gennemført.   

 

Justitsministeriets Forskningskontor har tidligere udgivet en rapport, hvori besvarelserne af det før-

ste spørgeskema er behandlet (Pedersen, 2015). I nærværende undersøgelse indgår som nævnt alene 

spørgeskemabesvarelserne fra de exit-deltagere, der besvarede begge spørgeskemaer.  

3.2.2.1 De to spørgeskemaer  

Det første spørgeskema handler blandt andet om de bekymringer, exit-deltagerne kan have i forhold 

til at forlade rocker/bandemiljøerne. De er eksempelvis blevet spurgt, hvor bekymret de er for, at 

deres gruppering vil hævne sig på dem, og hvor bekymret de er for, at de ikke kan få et arbejde, 

fordi de har været med i en kriminel gruppering. Disse spørgsmål har de kunnet besvare med ikke 

bekymret, lidt bekymret, ret bekymret eller meget bekymret. I det andet spørgeskema har deltagerne 

fået stillet de samme spørgsmål, så det er muligt at undersøge, om de er blevet mindre eller mere 

bekymrede i det år, der er gået, og/eller om deres bekymringer har ændret sig.  

 

                                                                                                                                                                  

PED, da de påbegyndte exit-forløbet, eller om politiet blot anså dem for at være i periferien af miljøerne uden at være 

egentlige medlemmer. 
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På samme måde er exit-deltagerne blevet spurgt om deres position m.v. i rocker/bandemiljøerne 

samt om deres kontakt til de øvrige medlemmer. I det første spørgeskema relaterer spørgsmålene 

sig til to tidspunkter, henholdsvis det tidspunkt, de udfyldte spørgeskemaet, og det tidspunkt, hvor 

de var mest involveret i miljøet. I det andet spørgeskema bliver de spurgt om, hvordan deres relati-

on til rocker/bandemiljøet er nu efter et år, så det er muligt at undersøge, om de har bevæget sig 

fysisk, følelsesmæssigt og/eller socialt i forhold til grupperingen. De er f.eks. blevet spurgt, hvor 

vigtig grupperingen er for dem, hvortil de har kunnet svare ikke vigtig, lidt vigtig, noget vigtig, ret 

vigtig eller meget vigtig. De er også blevet bedt om at angive, hvor enige de er i, at ’hvis nogen op-

fører sig respektløst over for grupperingen, vil jeg gøre noget ved det’ og ’hvis et medlem af grup-

peringen blev overfaldet, vil jeg hævne det’.  

 

I det første spørgeskema er exit-deltagerne endvidere blevet spurgt, hvorfor de gerne vil forlade 

deres rocker- eller bandegruppering, samt hvad de behøver myndighedernes støtte og hjælp til i den 

forbindelse. De er eksempelvis blevet spurgt, i hvilket omfang de har behov for hjælp til at finde 

bolig, at finde arbejde, at få fjernet tatoveringer, at påbegynde misbrugsbehandling m.v., hvortil de 

har kunnet svare i ringe grad, i nogen grad, i høj grad eller ikke aktuelt. I det andet spørgeskema er 

de blevet spurgt, hvad de har fået hjælp til i det år, der er gået, siden de indgik samarbejdsaftalen 

om exit, og om der er noget, de gerne ville have haft hjælp til, som de ikke har fået. De er herudover 

blevet spurgt, om de generelt er tilfredse med exit-indsatsen og med deres primære kontaktperson i 

forløbet.     

 

I det andet spørgeskema er exit-deltagerne også blevet spurgt, om de har forladt deres gruppering og 

i så fald, hvad der har haft betydning for, at de har kunnet gøre det. De er eksempelvis blevet spurgt, 

om et arbejde har haft ingen betydning, noget betydning eller stor betydning herfor, om familien har 

haft det, og om religion har spillet en rolle. De er videre blevet spurgt, om exit-indsatsen har haft 

betydning for, at de har kunnet forlade deres rocker- eller bandegruppering.         

 

Til sidst skal nævnes, at de exit-deltagere, der har forladt deres gruppering, er blevet spurgt, om de 

har været udsat for kriminalitet, f.eks. trusler, vold og/eller røveri, som følge af deres beslutning. 

Hertil har de kunnet svare nej eller ja samt uddybe, hvad de eventuelt har oplevet.  

 

Begge spørgeskemaer findes som bilag til rapporten.  

3.2.2.2 Svarprocent og bortfald 

Det første spørgeskema er som nævnt udleveret til PED-registrerede rockere og bandemedlemmer, 

der indgik en samarbejdsaftale om exit under rammemodellen i 2013-14, og til dem, der indgik en 

aftale under afsoning i perioden maj-september 2012 eller i frihed i november-december 2012. I alt 

90 rockere og bandemedlemmer besvarede spørgeskemaet. Det har ikke været muligt at udregne 

svarprocenten for dem, der indgik i exit i den periode, hvor spørgeskemaet blev testet, men svarpro-
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centen for de øvrige er 59 pct. Sammenlignet med andre danske undersøgelser med kriminelle er det 

ganske tilfredsstillende (se f.eks. Lindstad, 2014, 2015, Minke, 2010).  

 

Det andet spørgeskema er forsøgt udleveret til de 90 exit-deltagere, der udfyldte det første skema, 

cirka et år efter exit-forløbets formelle start. I alt 35 personer besvarede dette spørgeskema, dvs. 39 

pct. En del af forklaringen på det store bortfald er, at det af praktiske og/eller sikkerhedsmæssige 

årsager ikke har været muligt at udlevere spørgeskemaet til alle.  

 

Samlet set er det således kun godt en femtedel af de rockere og bandemedlemmer, der indgik en 

samarbejdsaftale om exit i 2013-14, der har besvaret begge spørgeskemaer.   

   

Det er et stort arbejde at sikre en høj svarprocent i en undersøgelse som denne. Det skyldes dels 

målgruppens særlige karakter, hvor der antagelig ofte vil være en ret ringe motivation for at deltage, 

og dels de udfordringer, der kan være i forhold til at få sikret, at spørgeskemaet kan blive og reelt 

bliver udleveret til respondenterne.  

 

Set over hele perioden er svarprocenten ens for rockere og bandemedlemmer.  

 

Bortfaldet rummer en overvægt af exit-deltagere, der af forskellige årsager har fået deres exit-forløb 

afbrudt før tid. Denne skævhed i bortfaldet gør, at resultaterne af forløbsundersøgelsen ikke kan stå 

alene. Sammen med samarbejdsaftalerne og de øvrige dokumenter kan de imidlertid give et billede 

af, hvordan et exit-forløb kan se ud, og hvordan deltagerne stiller sig i forhold til det.  

 

Det skal endvidere nævnes, at det ved nærmere analyse af samarbejdsaftalerne fremgår, at der ikke 

er væsentlig forskel på karakteren af exit-deltagernes behov, jf. næste afsnit, for dem, der indgår i 

forløbsundersøgelsen, sammenlignet med de øvrige. Exit-deltagerne i forløbsundersøgelsen har dog 

ifølge samarbejdsaftalerne gennemgående behov for hjælp på lidt flere fronter end de øvrige, hvil-

ket kan indikere, at forløbsundersøgelsen rummer nogle af de rockere og bandemedlemmer, som 

har set ekstraordinært stort behov for hjælp.       

4. ANALYSE AF SAMARBEJDSAFTALER  

Rockere og bandemedlemmer i exit begrunder oftest deres afgang fra de kriminelle miljøer med 

hensynet til familien og med, at de er trætte af livsstilen (Pedersen, 2015). De ønsker et almindeligt 

liv med uddannelse, arbejde m.v. (ibid.). Der er imidlertid stor forskel på exit-deltagernes behov i 

forhold til at kunne forlade miljøerne, idet nogle er næsten selvhjulpne, mens andre har brug for 

intensiv psykologbehandling og massive sikkerhedsforanstaltninger (Pedersen, 2014a). Herudover 

er det ikke alle tilbud og tiltag, der aktuelt er relevante for personer, der afsoner længere domme, og 

de er derfor typisk ikke omfattet af samarbejdsaftalen under afsoning m.v.   
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Mere end to tredjedele af de rockere og bandemedlemmer, der i 2013-14 underskrev en samarbejds-

aftale om exit i kriminalforsorgens regi, gjorde det under afsoning. De fleste af de øvrige indgik en 

midlertidig aftale under varetægtsfængsling, mens en håndfuld aftaler blev indgået i frihed kort før 

afsoning.
4
 Ikke overraskende ønskede stort set alle disse exit-deltagere hjælp til en bedre afsoning. 

De ønskede at blive omplaceret for at undgå kontakt med indsatte med relation til rocker/bande-

miljøerne og for at få bedre muligheder for at indgå i det almindelige fællesskab, herunder deltage i 

relevante resocialiserende tilbud og tiltag. Normalt er dette ikke muligt for rockere og bandemed-

lemmer, idet de afsoner på særlige afsnit. Det fremgår da også af dokumentationen fra kriminalfor-

sorgen, at det i langt de fleste tilfælde er nødvendigt at omplacere klienterne i exit, jf. figur 2.  

 

Figur 2. Rockere og bandemedlemmer i exit under afsoning m.v., der ifølge samarbejdsaftalerne har behov 

for de nævnte tiltag for at kunne forlade deres kriminelle miljø (pct.) 

 
N=65 

 

For to tredjedele af exit-deltagerne i kriminalforsorgens institutioner nævnes endvidere, at de har 

behov for en mentor til at støtte dem og fastholde dem i beslutningen om at forlade deres kriminelle 

miljø. Dette er en væsentlig større andel end blandt exit-deltagerne i frihed, hvilket kan hænge 

sammen med, at kriminalforsorgen via deres eget mentorkorps har lettere adgang til uddannede 

mentorer med viden om rocker- og bandemiljøer. Herudover er et af formålene med exit-indsatsen i 

kriminalforsorgen at kunne tilbyde klienterne et målrettet, individuelt mentorforløb.   

 

Halvdelen af exit-deltagerne i kriminalforsorgen skal ifølge samarbejdsaftalerne have hjælp til at 

komme i skole eller starte på en uddannelse, en tredjedel har behov for psykologsamtaler eller lig-

                                                 
4
 Da samarbejdsaftalerne blev indhentet i marts 2016, var mere end halvdelen af klienterne løsladt, og exit-sagerne var i 

de fleste af disse tilfælde overdraget til den lokale exit-enhed med henblik på fortsat exit-forløb. 
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nende, mens knap en femtedel har behov for hjælp til at løse økonomiske problemer, finde bolig 

og/eller få fjernet banderelaterede tatoveringer. En lidt mindre andel behøver misbrugsbehandling.  

 

Relativt få exit-deltagere, der afsoner eller skal afsone, har behov for hjælp til at komme i arbejde, 

hvilket naturligvis skal ses i lyset af deres situation.  

 

Ser man i stedet på de rockere og bandemedlemmer, der har indgået aftale med en lokal exit-enhed, 

har godt to tredjedele ifølge samarbejdsaftalerne behov for hjælp til at løse økonomiske problemer 

og til at finde en passende bolig, jf. figur 3. Herudover har mere end halvdelen af dem behov for 

samtaler med en psykolog eller terapeut samt hjælp til at finde arbejde.  

 

Lidt under halvdelen af exit-deltagerne i frihed har behov for mentorstøtte og/eller hjælp til at starte 

i skole eller på en uddannelse. En tredjedel skal have hjælp til at få fjernet tatoveringer, mens en 

fjerdedel har behov for misbrugsbehandling. Det fremgår yderligere af aftalerne, at det i en femtedel 

af exit-sagerne er nødvendigt at foretage sikkerhedsforanstaltninger af forskellig art.     

 

Figur 3. Rockere og bandemedlemmer i exit i frihed, der ifølge samarbejdsaftalerne har behov for de nævnte 

tiltag for at kunne forlade deres kriminelle miljø (pct.) 

 
N=59 

 

Sammenlignes rockere og bandemedlemmer i exit er det en markant større andel af bandemedlem-

merne, der har behov for hjælp til at starte i skole eller på en uddannelse, mens en betydelig større 

andel af rockerne skal have fjernet tatoveringer, jf. figur 4. Herudover er der ikke væsentlige for-

skelle mellem de to grupper – heller ikke når det tages i betragtning, at en lidt større andel af rock-

erne end af bandemedlemmerne indgår eller har indgået i exit under afsoning. 
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Figur 4. Rockere og bandemedlemmer i exit, der ifølge samarbejdsaftalerne har behov for de nævnte tiltag 

for at kunne forlade deres kriminelle miljø (pct.) 

 
N=124; *: p < 0,05 

4.1. Gennemførte initiativer i kriminalforsorgen 

Samarbejdsaftalerne om exit beskriver, hvilke tiltag exit-deltagerne har behov for i forhold til at 

blive i stand til at forlade det kriminelle miljø. Det er imidlertid vanskeligt at få et overblik over, 

hvilke initiativer der efterfølgende er igangsat i hvert enkelt forløb, da dokumentationen i sagerne 

ikke er systematisk og ensartet. For så vidt angår de rockere og bandemedlemmer, der har indgået 

aftale med en lokal exit-enhed, er det endvidere en udfordring, at dokumentationen ikke er samlet et 

sted. Det følgende angår derfor alene de exit-deltagere, der har indgået aftale under afsoning m.v. 

 

Af figur 5 fremgår de tiltag, der er igangsat for exit-deltagerne i kriminalforsorgens institutioner. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være sket andet i sagerne, som blot ikke fremgår af 

dokumentationen, og at oplysningerne er indhentet på samme tidspunkt i marts 2016, dvs. at der er 

forskel på exit-forløbenes varighed og dermed på, hvor lang tid myndighederne har haft til at sætte 

tiltagene i værk. De har dog i alle tilfælde haft minimum ét år.  

 

Der er ikke stor forskel på, hvilke initiativer der er igangsat over for henholdsvis rockere og bande-

medlemmer i exit under afsoning m.v., jf. figur 5. Af dokumentationen fremgår, at mere end halv-

delen er blevet omplaceret, og at en næsten tilsvarende andel har fået tildelt en mentor. Knap en 

tredjedel er bevilliget psykologbehandling eller lignende, mens godt en fjerdedel har fået hjælp til at 

komme i gang med eller fortsætte i skole eller på en uddannelse.  

 

En lidt mindre andel – knap en fjerdedel – har fået hjælp til at løse økonomiske problemer, hvilket 

omfatter alt fra hjælp til at lægge et budget, betale regninger, afholde møder med SKAT til at søge 

etableringshjælp, gældssanering m.v. Yderligere har knap en femtedel fået hjælp til bolig. Dette er 
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ikke ensbetydende med, at personerne har fået en bolig, da de ikke har fortrinsret, og da det heller 

ikke i alle tilfælde er nødvendigt med en bolig før et godt stykke ude i fremtiden. Nogle har derfor 

fået hjælp til at blive skrevet op til en bolig, mens andre har fået hjælp til at betale husleje under 

afsoning. En tilsvarende andel har deltaget i programmer som Breath Smart/Prison Smart, VFP 

(voldforebyggelsesprogrammet) og Nye Veje, mens lidt færre er startet i misbrugsbehandling.  

 

Til sidst kan nævnes, at knap hver 10. har fået hjælp til at få fjernet tatoveringer, samt at enkelte har 

fået hjælp til at kunne starte i arbejde eller praktik under afsoning.    

 

Figur 5. Rockere og bandemedlemmer i exit i kriminalforsorgens institutioner, der ifølge dokumentationen har 

fået hjælp til de nævnte forhold (pct.).  

 
N=65; *: p < 0,05 

 

Set i forhold til de behov, der er beskrevet i samarbejdsaftalerne om exit i kriminalforsorgen, er der 

god overensstemmelse mellem dem og de igangsatte initiativer. I de fleste tilfælde er behovet for 

omplacering og mentorstøtte imødekommet. Andelen, der har behov for psykologbehandling, svarer 

til andelen, der har fået det bevilget. Det samme gælder misbrugsbehandling og hjælp til bolig, 

mens en større andel end først planlagt har fået hjælp til at løse økonomiske problemer. Omvendt er 

det kun halvdelen af de exit-deltagere, der angives at have behov for at få fjernet banderelaterede 

tatoveringer, der var påbegyndt en sådan behandling eller havde fået den bevilget. Dette skal ses i 

lyset af, at kriminalforsorgen ikke påbegynder ansøgning/bevilling til at få fjernet tatoveringer, før 

det er muligt for den indsatte at få uledsagede udgange til behandlingerne.   

 

Tilsvarende dokumentation findes som nævnt ikke for de rockere og bandemedlemmer, der er eller 

har været tilknyttet de lokale exit-enheder i politikredsene.  
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5. ANALYSE AF SPØRGESKEMAER  

En ting er exit-deltagernes behov, og i hvilket omfang exit-forløbene er tilpasset disse, noget andet 

er, om de tiltag, der er igangsat, har virket efter hensigten. For at undersøge dette er der som nævnt 

gennemført en forløbsundersøgelse baseret på spørgeskemabesvarelser fra rockere og bandemed-

lemmer i exit, jf. afsnit 3.2.2. Af forløbsundersøgelsens første del fremgår, at langt størstedelen af 

respondenterne allerede inden de indtrådte i exit-indsatsen havde distanceret sig væsentligt fra deres 

rocker- eller bandegruppering (Pedersen, 2015). Dette afspejlede sig blandt andet i, at de i langt 

mindre grad, end da de var mest involverede i miljøet, havde kontakt til deres gruppering og i min-

dre grad følte venskab, sympati og loyalitet over for gruppens medlemmer.  

 

Kun en lille del af exit-deltagerne, i alt 35 personer, indgår i forløbsundersøgelsens anden del, da de 

for at indgå skal have besvaret det første spørgeskema og et spørgeskema udleveret et år senere. 

Gruppen, der indgår i undersøgelsen, udgør ikke et repræsentativt udsnit af rocker/bandemedlemmer 

i exit, idet kun få har fået deres exit-forløb afbrudt af myndighederne eller selv valgt at stoppe, jf. 

afsnit 3.2.2.2. Dette er formentlig også årsagen til, at langt størstedelen af respondenterne – 30 ud af 

35 – angiver, at de helt har forladt deres gruppering. Langt de fleste oplyser således, at de ingen 

position har i rocker/ bandemiljøet, og at miljøet ikke længere er vigtigt for dem. Mere end halvde-

len har ingen kontakt til den gruppering, de tidligere var involveret i, og stort set alle angiver, at de 

højest har enkelte venner og/eller familiemedlemmer, der er aktive i miljøet. Set i forhold til deres 

situation ved exit-forløbets start har nogle af respondenterne fjernet sig yderligere både fysisk og 

følelsesmæssigt fra grupperingen i det år, der er gået, men de fleste står samme sted, dvs. på afstand 

af rocker/bandemiljøerne. Enkelte har fået en stærkere tilknytning til en gruppering, mens de var i 

exit, men sammenlignet med da, de var mest involveret, er der stadig sket en forbedring. De kan 

f.eks. være gået fra dagligt at være i kontakt med gruppen til at være det ugentligt eller månedligt.  

 

Exit-deltagernes bekymringer har også ændret sig i det år, der er gået fra exit-forløbets start. Det, 

respondenterne var mest bekymrede for, da de indgik samarbejdsaftalen om exit, var, at de ikke 

kunne få et arbejde, idet to tredjedele var enten ret eller meget bekymret for det. Tilsvarende var 

godt halvdelen ret eller meget bekymret for, at politiet fortsat ville opfatte og behandle dem som 

rocker/bandemedlemmer, selv om de var i færd med at forlade miljøerne. Omvendt var relativt få 

bekymrede for, at de igen ville blive tiltrukket af grupperingerne, at de ville blive presset af med-

lemmerne til at gøre ting for sig, og/eller at deres exit ville blive hævnet over for deres familie. Efter 

et år er andelen, der er ret eller meget bekymret for de nævnte forhold, faldet i stort set alle tilfælde. 

Det, som flest er bekymrede for, er, hvorvidt politiet fortsat vil opfatte og behandle dem som rocke-

re/bandemedlemmer, selv om de ikke længere er det. En del er også fortsat ret eller meget bekym-

rede for, at de ikke kan få et arbejde, men andelen er mindsket betydeligt.  
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Knap halvdelen af respondenterne er i en eller anden grad stadig bekymret for, at andre grupper vil 

opfatte og behandle dem som rocker/bandemedlemmer, at den gruppering, de var eller fortsat er 

involveret i, vil hævne sig på dem, og at de vil blive nødt til at begå kriminalitet for at klare sig. 

Dette skal ses i lyset af, at knap en tredjedel, i alt 10 respondenter, angiver, at de har været udsat for 

kriminalitet, fordi de har forladt deres gruppe. Det drejer sig primært om trusler om vold, mens en-

kelte er blevet afpresset, overfaldet eller forsøgt overfaldet. 

         

Et år efter exit-forløbets start er det fortsat relativt få, der er bekymret for, at de igen vil blive til-

trukket af rocker/bandemiljøerne.      

5.1. Kontakten mellem exit-deltagere og kontaktpersoner  

Et vigtigt element i exit-indsatsen er, at deltagerne får tilknyttet en kontaktperson, der kan forestå 

kontakten mellem dem og myndighederne samt koordinere de relevante tilbud og tiltag, der skal 

igangsættes. Trefjerdedele af respondenterne oplyser, at de har fået tildelt en kontaktperson. De 

resterende angiver, at de ikke har det, eller at de ikke er vidende om det.  

 

Godt halvdelen angiver, at de har haft samme kontaktperson hele første år eller til indsatsens ophør, 

hvis den har varet kortere. De øvrige respondenter har haft to til fire kontaktpersoner. Der er stor 

forskel på, hvor ofte de hver især har været i kontakt med kontaktpersonerne, idet enkelte har været 

det næsten dagligt, mens andre har været det sjældnere end én gang om måneden. Dette er ventet, 

eftersom exit-deltagernes behov for støtte og hjælp varierer. Der er dog en håndfuld, der oplyser, at 

de aldrig eller næsten aldrig har været i kontakt med deres kontaktperson.  

 

Langt størstedelen af respondenterne er enten meget tilfreds eller tilfreds med deres kontaktperson i 

exit. Det skal her tages i betragtning, at det som nævnt kun er få personer med afbrudte forløb, der 

har besvaret det sidste spørgeskema og dermed spørgsmålet om kontaktperson.      

5.2. Exit-deltagernes vurdering af exit-indsatsen      

De exit-deltagere, der ifølge eget udsagn har forladt rocker/bandemiljøerne, er blevet spurgt, hvad 

der har haft betydning for, at de har kunnet gøre det. Hensynet til familien er som nævnt ofte det 

forhold, der motiverer til at forlade grupperingerne, og i overensstemmelse hermed angiver sort set 

alle respondenter, at familien har haft stor betydning for, at det er lykkedes dem at gøre det. 

 

Efter familien er exit-indsatsen det forhold, der nævnes af flest som betydningsfuldt, idet to tredje-

dele oplyser, at indsatsen har haft nogen eller stor betydning for, at de har kunnet forlade rocker/ 

bandemiljøet. Knap to tredjedele angiver, at et arbejde samt venner og bekendte har haft betydning, 

mens en lidt mindre andel angiver, at dét at starte i skole eller på en uddannelse har det. En tilsva-

rende andel oplyser, at en offentlig myndighed, der ikke indgår i exit-arbejdet, har haft betydning.  
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Kun enkelte respondenter oplyser, at religion og tro i en eller anden grad har haft betydning for, at 

de har kunnet forlade rocker/bandemiljøet.    

       

Exit-deltagerne er endvidere blevet spurgt, i hvor høj grad exit-indsatsen har hjulpet dem til at holde 

sig ude af kriminalitet, finde arbejde m.v. uafhængig af, om de har forladt rocker/bandemiljøet eller 

ej. Godt to tredjedele af respondenterne oplyser, at exit-indsatsen på forskellig vis i nogen eller høj 

grad har hjulpet dem til at holde sig ude af kriminalitet. Mere konkret angiver knap halvdelen, at 

exit-indsatsen i nogen eller høj grad har hjulpet dem til at finde arbejde, mens lidt færre oplyser, at 

de har fået hjælp til at kunne føle sig beskyttet og tryg eller til at begynde i skole eller på en uddan-

nelse. Cirka en tredjedel oplyser, at exit har hjulpet dem til at løse økonomiske problemer og pro-

blemer i familien samt til at finde bolig og få fjernet tatoveringer. Lidt færre – cirka en fjerdedel – 

angiver, at indsatsen har hjulpet dem til at komme i misbrugsbehandling og til at få behandlet psy-

kiske problemer. Dette skal ses i forhold til, at relativt få har haft behov herfor.  

 

To tredjedele, i alt 23 respondenter, angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med exit-

indsatsen. Det skal igen bemærkes, at kun få personer med afbrudte forløb har besvaret det sidste 

spørgeskema og dermed spørgsmålet om generel tilfredshed. Ud af samtlige exit-deltagere i den 

undersøgte periode udgør de, der indgår i forløbsundersøgelsen, og som har angivet tilfredshed med 

indsatsen, 17 pct. Dette er et minimumstal, da der sagtens kan være flere, som er tilfredse, men som 

ikke har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.      

 

En af de meget tilfredse exit-deltagere skriver om indsatsen: ”Jeg nærmer mig slutningen af mit 

ophold i fængsel, og jeg føler, at exit har passet godt på mig. Der har været hjælp til det, jeg har haft 

behov for. Om lidt skal det stå sin prøve, om jeg bliver ude af banden. Jeg er slet ikke i tvivl om, jeg 

klarer det, for det gør jeg!”  

 

En anden skriver: ”At komme i exit har fungeret rigtig godt for mig. Jeg har nu en normal hverdag 

med kammerater uden for det kriminelle miljø. Jeg har fået hjælp til at få kontakt til min familie. 

Det er jeg rigtig glad for. Alt i alt er jeg godt tilfreds med alt den hjælp, jeg har fået.”   

 

Af dem, der generelt er tilfredse med deres exit-forløb, er der også personer, der giver udtryk for, at 

indsatsen kunne være bedre: ”Jeg ville ønske, at I tog jer mere af os, der vælger at få et godt liv med 

familien, og hvad der ellers følger med, når nu I kan se, at det er dét, vi vælger frem for banden eller 

klubben. Giv os lidt støtte i det valg, vi har taget.”  

 

Andre skriver, at de har manglet respons fra deres kontaktperson, fordi vedkommende har haft for 

travlt, og at det positive ved indsatsen først og fremmest er muligheden for bedre forhold under af-

soning.      
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De utilfredse exit-deltagere rejser forskelligartede problemstillinger, herunder problemstillinger 

vedrørende økonomi. Nogle mener ikke, de har fået nogen form for hjælp overhovedet. Andre me-

ner, de har fået hjælp til noget, men ikke til alt det, de havde troet eller håbet på. 

 

Til sidst kan nævnes, at de exit-deltagere, der indgår i forløbsundersøgelsen, og som har indgået 

deres samarbejdsaftale om exit i frihed, generelt har fået hjælp til flere forhold, end de udtrykte be-

hov for, da de startede i exit. Det gælder særligt hjælp til at holde sige ude af kriminalitet, til at fin-

de arbejde og til at løse problemer i familien.
5
    

6. PED-REGISTRERET ROCKER/BANDEMEDLEMSKAB         

Det er som nævnt videre undersøgt, hvor stor en andel af exit-deltagerne der var genregistreret som 

tilknyttet en rocker/bandegruppering cirka et år efter indsatsens start eller senere. I denne analyse 

indgår ikke den del af exit-deltagerne, der påbegyndte exit-forløbet under varetægtsfængsling eller 

afsoning, og som endnu ikke var løsladt et år efter, i alt 12 personer.  

 

Af de resterende 126 exit-deltagere var 13 genregisteret et år efter exit-indsatsens start, dvs. at de af 

politiet blev anset for at være tilbage i rocker/bandemiljøet. Yderligere seks personer er ifølge poli-

tiets oplysninger vendt tilbage til miljøet senere end et år efter exit-indsatsens start. Af disse 19 exit-

deltagere var ni fortsat registreret som tilknyttet en rocker/bandegruppering pr. 1. september 2016.  

 

Selv om forholdsvis få exit-deltagere er blevet genregistreret som medlem af en rocker/bande-

gruppering, så kan det ikke på denne baggrund konkluderes, at exit-indsatserne har virket efter hen-

sigten. For at kunne gøre det kræves en undersøgelse med en sammenlignelig kontrolgruppe til 

rockere og bandemedlemmer i exit. Dette krav er betinget af, at mange har vist sig at være i stand til 

at forlade deres rocker/bandegruppering uden en særlig exit-indsats (Pedersen & Ribe 2016), og det 

kan derfor ikke udelukkes, at exit-deltagerne ville have gjort det samme. Samtidig skal påpeges, at 

der er tegn på, at exit-deltagerne overordnet set udgør en særlig sårbar og udsat gruppe, som netop 

derfor kan have haft behov for en særlig indsats for at kunne forlade miljøet.   

      

  

                                                 
5
 Tilsvarende oplysninger findes ikke for respondenterne i exit under afsoning m.v., men sammenholdes oplysningerne i 

samarbejdsaftalerne med spørgeskemabesvarelserne fra disse personer fremgår det, at flere har fået hjælp til at komme i 

misbrugsbehandling, end det var planlagt i aftalerne, mens en mindre del end dem, der har ønsket det, har fået hjælp til 

at starte i skole eller på en uddannelse samt til behandling af psykiske problemer. 
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BILAG: SPØRGESKEMA 1 

 

 

Løbenummer 

 

 

 

UNDERSØGELSE AF EXIT-INDSATS 

 

 

 

Du sidder nu med et spørgeskema, som skal bruges til en undersøgelse af EXIT-indsatsen for 

rocker/bandemedlemmer. Spørgeskemaet deles ud til alle, der deltager i EXIT.  

 

Nogle af spørgsmålene i spørgeskemaet handler om, hvorfor du gerne vil forlade rocker/bande-

miljøet, og hvad du gerne vil have hjælp til i den forbindelse. Andre handler om dine tanker og dine 

bekymringer. Det er det, du mener, der er det vigtige, så der er ingen rigtige eller forkerte svar.  

 

Når du har udfyldt spørgeskemaet, skal du lægge det i den kuvert, du har fået. Dit udfyldte spørge-

skema sendes til Justitsministeriets Forskningskontor, hvor det behandles fortroligt. Adressen står 

på konvolutten, som er frankeret. 

 

Du skal vide, at jeg om et år vil spørge dig, om du vil besvare et nyt spørgeskema. Af den grund er 

der et nummer på spørgeskemaet, som kun jeg kan knytte til din person. Ved hjælp af nummeret 

er det muligt at undersøge, om din situation har forandret sig i det år, der er gået. 

  

Dine svar på spørgsmålene i begge spørgeskemaer er vigtige for undersøgelsen, men hvis der er 

spørgsmål, du ikke kan besvare, skal du bare springe dem over.   

   

 

 

 

Mange tak for hjælpen 

 

 

Med venlig hilsen 

Maria Libak Pedersen 

Justitsministeriets Forskningskontor 
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_______________________________________________________________________________ 
 

Spørgeskema 
_______________________________________________________________________________ 

 
Det første spørgsmål handler om, hvad du gerne vil have hjælp til i EXIT-indsatsen. Du skal svare på, i hvil-
ken grad du gerne vil have hjælp til for eksempel at finde bolig. Hvis du allerede har et sted at bo, eller hvis 
spørgsmålet af andre grunde ikke er væsentligt for dig, skal du sætte kryds ved ’ikke aktuelt’. Det samme 
gælder de andre spørgsmål.    
______________________________________________________________________________________ 

 
  I ringe grad  I nogen grad  I høj grad Ikke aktuelt 

 
1. 

 
Hvad vil du gerne have hjælp til i 
EXIT-indsatsen? 

 
   

 
a. 

 
At finde bolig ............................................................  □ □ □ □ 

 
b. 

 
At finde arbejde .......................................................  □ □ □ □ 

 
c. 

 
At begynde skole eller uddannelse .........................  □ □ □ □ 

 
d. 

 
At løse økonomiske problemer ................................  □ □ □ □ 

 
e. 

 
Misbrugsbehandling ................................................  □ □ □ □ 

 
f. 

 
Behandling for psykiske problemer .........................  □ □ □ □ 

 
g. 

 
At få fjernet tatoveringer ..........................................  □ □ □ □ 

 
h. 

 
At kunne føle mig tryg/beskyttet ..............................  □ □ □ □ 

 
i. 

 
At kunne holde mig ude at kriminalitet ....................  □ □ □ □ 

 
j. 

 
At løse problemer i forhold til familie, 
kæreste, børn ..........................................................  

□ □ □ □ 

 
k. 

 
Andet (beskriv):____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
2. Har du fået tildelt en kontaktperson i EXIT? 
 
     

Nej  ............................................................................................    □ 
Ja ...............................................................................................  □ 
Ved ikke .....................................................................................  □ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 
De næste spørgsmål handler om mulige bekymringer ved at forlade en bande eller en tilsvarende  

gruppering. 
________________________________________________________________________________ 
 

  Ikke bekymret 
 

Lidt bekymret Ret bekymret Meget bekymret 

3. Hvor bekymret er du for, at ban-
den/grupperingen vil hævne sig 
på dig (f.eks. at du vil blive over-
faldet)? .....................................................................  

□ □ □ □ 

4. Hvor bekymret er du for, at ban-
den/grupperingen vil hævne sig 
på din familie (f.eks. at de vil blive 
overfaldet)? ..............................................................  

□ □ □ □ 

5. Hvor bekymret er du for, at andre 
grupperinger stadig vil opfatte og 
behandle dig som medlem af 
banden/grupperingen? .............................................  

□ □ □ □ 

6. Hvor bekymret er du for, at politiet 
stadig vil opfatte og behandle dig 
som medlem af banden/ gruppe-
ringen? .....................................................................  

□ □ □ □ 

7. Hvor bekymret er du for, at du vil 
blive presset til at gøre noget for 
medlemmer fra banden/ gruppe-
ringen? .....................................................................  

□ □ □ □ 

8. Hvor bekymret er du for, at du 
igen vil blive tiltrukket af rocker-
/bandemiljøet? .........................................................  

□ □ □ □ 

9. Hvor bekymret er du for, at du vil 
være nødt til at begå kriminalitet 
for at klare dig? ........................................................  

□ □ □ □ 

10. Hvor bekymret er du for, at du 
ikke kan få et arbejde, fordi du har 
været med i en bande/gruppe-
ring? .........................................................................  

□ □ □ □ 
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________________________________________________________________________________ 

 
Det næste handler om, hvorfor du gerne vil forlade banden. 

Nedenfor er der nævnt nogle forhold, som kan have betydning for din beslutning. 
________________________________________________________________________________ 

 
  Ingen betydning 

 
Nogen betydning Stor betydning 

 
11. 

 
Hvorfor vil du forlade ban-
den/grupperingen? 

 
  

 
a. 

 
På grund af vold .......................................................  □ □ □ 

 
b. 

 
Jeg vil gerne ud af kriminalitet .................................  □ □ □ 

 
c. 

 
Fordi jeg bliver udnyttet af  
banden/grupperingen ...............................................  

□ □ □ 

 
d. 

 
Fordi jeg bliver truet af andre  
bander/grupperinger ................................................  

□ □ □ 

 
e. 

 
På grund af pres og stress fra politiet ......................  □ □ □ 

 
f. 

 
På grund af pres og stress fra  
banden/grupperingen ...............................................  

□ □ □ 

 
g. 

 
På grund af min familie, kæreste, børn ...................  □ □ □ 

 
h. 

 
Fordi jeg blev arresteret, fængslet m.v. ...................  □ □ □ 

 
i. 

 
Jeg er træt af livsstilen .............................................  □ □ □ 

 
j. 

 
Jeg vil gerne have et almindeligt liv med 
uddannelse, arbejde m.v. ........................................  

□ □ □ 

 
k. 

 
Fordi jeg fortryder de ting, jeg har gjort, som 
medlem af banden/grupperingen. 

□ □ □ 

 
l. 

 
Andre grunde til at forlade banden/grupperingen (beskriv):  _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 
 

De næste spørgsmål handler om banden/grupperingen, og hvad den betyder for dig. 
______________________________________________________________________________________ 

 
12. Hvad er din position i banden/grupperingen nu? 

 
     

Ingen position ............................................................................    □ 
Tilknyttet, men ikke medlem ......................................................  □ 
Almindeligt medlem  ..................................................................  □ 
Ikke leder, men centralt medlem  ..............................................  □ 
Jeg er leder af banden/grupperingen ........................................  □ 
  

13. Hvad var din position i banden/grupperingen, da du var mest involveret?  
 

     
Ingen position ............................................................................    □ 
Tilknyttet, men ikke medlem ......................................................  □ 
Almindeligt medlem  ..................................................................  □ 
Ikke leder, men centralt medlem  ..............................................  □ 
Jeg er leder af banden/grupperingen ........................................  □ 

______________________________________________________________________________________ 
 
14. Hvor vigtig er banden/grupperingen for dig nu? 

 
     

Ikke vigtig ..................................................................................    □ 
Lidt vigtig ...................................................................................  □ 
Noget vigtig  ..............................................................................  □ 
Ret vigtig  ..................................................................................  □ 
Meget vigtig ...............................................................................  □ 
  

15. Hvor vigtig var banden/grupperingen for dig, da du var mest involveret?   
 

     
Ikke vigtig ..................................................................................    □ 
Lidt vigtig ...................................................................................  □ 
Noget vigtig  ..............................................................................  □ 
Ret vigtig  ..................................................................................  □ 
Meget vigtig ...............................................................................  □ 
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______________________________________________________________________________________ 
 
16. Hvor tit har du kontakt med medlemmer af banden/grupperingen nu? (besøg, telefon, brev m.v.)  

 
     

Aldrig .........................................................................................    □ 
Mindre end 1 gang om måneden ..............................................  □ 
1-3 gange om måneden ............................................................  □ 
1 gang om ugen ........................................................................  □ 
2-6 gange om ugen ...................................................................  □ 
Hver dag ....................................................................................  □ 
  

17. Hvor tit havde du kontakt med banden/grupperingen, da du var mest involveret? (besøg, telefon, brev m.v.)   
 

     
Aldrig .........................................................................................    □ 
Mindre end 1 gang om måneden ..............................................  □ 
1-3 gange om måneden ............................................................  □ 
1 gang om ugen ........................................................................  □ 
2-6 gange om ugen ...................................................................  □ 

  
Hver dag ....................................................................................  □ 

______________________________________________________________________________________ 
 
18. Hvor mange af dine venner er med i en bande/gruppering nu? 

 
     

Ingen af dem .............................................................................    □ 
Enkelte af dem ..........................................................................  □ 
Halvdelen af dem  .....................................................................  □ 
De fleste af dem  .......................................................................  □ 
Dem alle sammen .....................................................................  □ 
  

19. Hvor mange af dine venner var med i en bande/gruppering, da du var mest involveret?  
 

     
Ingen af dem .............................................................................    □ 
Enkelte af dem ..........................................................................  □ 
Halvdelen af dem  .....................................................................  □ 
De fleste af dem  .......................................................................  □ 
Dem alle sammen .....................................................................  □ 
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______________________________________________________________________________________ 
 
20. Hvor mange i din familie er med i en bande/gruppering nu? 

 
     

Ingen af dem .............................................................................    □ 
Enkelte af dem ..........................................................................  □ 
Halvdelen af dem  .....................................................................  □ 
De fleste af dem  .......................................................................  □ 
Dem alle sammen .....................................................................  □ 
  

21. Hvor mange i din familie var med i en bande/gruppering, da du var mest involveret?  
 

     
Ingen af dem .............................................................................    □ 
Enkelte af dem ..........................................................................  □ 
Halvdelen af dem  .....................................................................  □ 
De fleste af dem  .......................................................................  □ 
Dem alle sammen .....................................................................  □ 

______________________________________________________________________________________ 
 
22. Forestil dig at dartskiven er banden/grupperingen. Hvor langt er du fra bandens/grupperingens midte nu? 
(altså fra dem der bestemmer)  
 
 

1 ............................................................................................   □ 
2  ...........................................................................................   □ 
3  ...........................................................................................   □ 
Alle bestemmer lige meget ................................................... A  □ 

 
 
 
23. Hvor langt var du fra bandens/grupperingens midte, da du var mest involveret?  
(altså fra dem der bestemmer) 
 
 

1 ............................................................................................   □ 
2  ...........................................................................................   □ 
3  ...........................................................................................   □ 
Alle bestemmer lige meget ...................................................   □ 

 
 

1 
2 

3 

1 
2 

3 
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______________________________________________________________________________________ 
 

Nedenfor skal du svare på, hvor enig eller uenig du er i udsagnene. 
______________________________________________________________________________________ 
 
24. Hvis nogen opfører sig respektløst over for banden/grupperingen nu, vil jeg gøre noget ved det. 

 
     

Uenig  ........................................................................................    □ 
Hverken enig eller uenig............................................................  □ 
Enig  ..........................................................................................  □ 
 

Hvis enig, hvad vil du så gøre? _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
  

25. Hvis nogen opførte sig respektløst over for banden/grupperingen, da jeg var mest involveret, ville jeg 
gøre noget ved det.  

 
     

Uenig  ........................................................................................    □ 
Hverken enig eller uenig............................................................  □ 
Enig  ..........................................................................................  □ 

   

Hvis enig, hvad ville du så gøre?  _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
26. Hvis et medlem af banden/grupperingen bliver overfaldet nu, vil jeg hævne det. 

 
     

Uenig  ........................................................................................    □ 
Hverken enig eller uenig............................................................  □ 
Enig  ..........................................................................................  □ 
 

Hvis enig, hvad vil du så gøre? _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
  

27. Hvis et medlem af banden/grupperingen blev overfaldet, da jeg var mest involveret, ville jeg hævne det.  
 
     

Uenig  ........................................................................................    □ 
Hverken enig eller uenig............................................................  □ 
Enig  ..........................................................................................  □ 

   

Hvis enig, hvad ville du så gøre?  _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 
 

Det sidste spørgsmål handler om at forlade banden/grupperingen. 
______________________________________________________________________________________ 
 
28. Skal du gøre noget for at få lov til at forlade banden/grupperingen? 

 
     

Nej  ............................................................................................    □ 
Ja ...............................................................................................  □ 

  
 Hvis ja, hvad (beskriv): _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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BILAG: SPØRGESKEMA 2 

 

 

Løbenummer 

 

 

 

UNDERSØGELSE AF EXIT-INDSATS 

 

 

For et år siden udfyldte du et spørgeskema, som skulle bruges til en undersøgelse af EXIT-

indsatsen for rocker/bandemedlemmer. Nu vil jeg bede dig udfylde et nyt skema, så jeg kan under-

søge, om indsatsen har hjulpet dig i det år, der er gået. Spørgeskemaet deles ud til alle, der har 

deltaget i EXIT, og som har svaret på spørgsmålene i det første skema.  

     

Nogle af spørgsmålene i spørgeskemaet handler om, hvordan du har fået hjælp, og hvad du har 

fået hjælp til gennem EXIT. Andre handler om dine tanker om rocker/bandemiljøet i dag. Det er 

det, du mener, der er det vigtige, så der er ingen rigtige eller forkerte svar.   

 

Når du har udfyldt spørgeskemaet, skal du lægge det i den kuvert, du har fået. Dit udfyldte spørge-

skema sendes til Justitsministeriets Forskningskontor, hvor det behandles fortroligt. Adressen står 

på konvolutten, som er frankeret.  

 

Der er et nummer på spørgeskemaet, som kun jeg kan knytte til din person. Ved hjælp af numme-

ret er det muligt at undersøge, om din situation har forandret sig i det år, der er gået.  

 

Dine svar på spørgsmålene i skemaet er vigtige for undersøgelsen, men hvis der er spørgsmål, du 

ikke kan besvare, skal du bare springe dem over.   

   

 

 

Mange tak for hjælpen 

 

 

Med venlig hilsen 

Maria Libak Pedersen 

Justitsministeriets Forskningskontor 
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________________________________________________________________________________ 
 

Spørgeskema 
________________________________________________________________________________ 
 
De første spørgsmål handler om EXIT-indsatsen, og hvordan den har hjulpet dig. Du skal svare på, i hvor høj 
grad du har fået hjælp til for eksempel at finde bolig, også selv om du måske ikke længere har denne bolig. 
Hvis du allerede havde et sted at bo, eller hvis spørgsmålet af andre grunde ikke er væsentligt for dig, skal 
du sætte kryds ved ’ikke aktuelt’. Det samme gælder de andre spørgsmål.    
 ______________________________________________________________________________________ 

 
  I ringe grad  I nogen grad  I høj grad Ikke aktuelt 

 
1. 

 
Har EXIT hjulpet dig til:  

   

 
a. 

 
At finde bolig ............................................................  □ □ □ □ 

 
b. 

 
At finde arbejde .......................................................  □ □ □ □ 

 
c. 

 
At begynde skole eller uddannelse .........................  □ □ □ □ 

 
d. 

 
At løse økonomiske problemer ................................  □ □ □ □ 

 
e. 

 
Misbrugsbehandling ................................................  □ □ □ □ 

 
f. 

 
Behandling for psykiske problemer .........................  □ □ □ □ 

 
g. 

 
At få fjernet tatoveringer ..........................................  □ □ □ □ 

 
h. 

 
At du føler dig tryg/beskyttet ....................................  □ □ □ □ 

 
i. 

 
At du holder dig ude at kriminalitet ..........................  □ □ □ □ 

 
j. 

 
At du har fået løst problemer i forhold 
til familie, kæreste, børn ..........................................  

□ □ □ □ 

 
k. 

 
Andet som EXIT har hjulpet dig med (beskriv):____________________________________________ 
  

 
2. Er der noget, du har savnet i EXIT-indsatsen, f.eks. noget du gerne ville have hjælp til, som du ikke fik? 

 
   

Nej  ............................................................................................    □ 
Ja ...............................................................................................  □ 
Hvis ja, hvad:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________ 

 
De næste spørgsmål handler om mulige bekymringer ved at forlade en bande eller en tilsvarende gruppe-

ring. 
________________________________________________________________________________ 
 

  Ikke bekymret 
 

Lidt bekymret Ret bekymret Meget bekymret 

1. Hvor bekymret er du for, at ban-
den/grupperingen vil hævne sig på 
dig (f.eks. at du vil blive overfal-
det)? .........................................................................  

□ □ □ □ 

2. Hvor bekymret er du for, at ban-
den/grupperingen vil hævne sig på 
din familie (f.eks. at de vil blive 
overfaldet)? ..............................................................  

□ □ □ □ 

3. Hvor bekymret er du for, at andre 
grupperinger stadig vil opfatte og 
behandle dig som medlem af ban-
den/grupperingen? ...................................................  

□ □ □ □ 

4. Hvor bekymret er du for, at politiet 
stadig vil opfatte og behandle dig 
som medlem af banden/ gruppe-
ringen? .....................................................................  

□ □ □ □ 

5. Hvor bekymret er du for, at du vil 
blive presset til at gøre noget for 
medlemmer fra banden/ gruppe-
ringen? .....................................................................  

□ □ □ □ 

6. Hvor bekymret er du for, at du 
igen vil blive tiltrukket af rocker-
/bandemiljøet? .........................................................  

□ □ □ □ 

7. Hvor bekymret er du for, at du vil 
være nødt til at begå kriminalitet 
for at klare dig? ........................................................  

□ □ □ □ 

8. Hvor bekymret er du for, at du ikke 
kan få et arbejde, fordi du har 
været med i en bande/gruppering? .........................  

□ □ □ □ 
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______________________________________________________________________________________ 
 

De næste spørgsmål handler om, hvad banden/grupperingen betyder for dig i dag 
______________________________________________________________________________________ 
3. Hvad er din position i banden/grupperingen nu? 

 
     

Ingen position ............................................................................    □ 
Tilknyttet, men ikke medlem ......................................................  □ 
Almindeligt medlem  ..................................................................  □ 
Ikke leder, men centralt medlem  ..............................................  □ 
Jeg er leder af banden/grupperingen ........................................  □ 

______________________________________________________________________________________ 
4. Hvor vigtig er banden/grupperingen for dig nu? 

 
     

Ikke vigtig ..................................................................................    □ 
Lidt vigtig ...................................................................................  □ 
Noget vigtig  ..............................................................................  □ 
Ret vigtig  ..................................................................................  □ 
Meget vigtig ...............................................................................  □ 

______________________________________________________________________________________ 
5. Hvor tit har du kontakt med medlemmer af banden/grupperingen nu? (besøg, telefon, brev m.v.)  

 
     

Aldrig .........................................................................................    □ 
Mindre end 1 gang om måneden ..............................................  □ 
1-3 gange om måneden ............................................................  □ 
1 gang om ugen ........................................................................  □ 
2-6 gange om ugen ...................................................................  □ 
Hver dag ....................................................................................  □ 

______________________________________________________________________________________ 
6. Hvor mange af dine venner er med i en bande/gruppering nu? 

 
     

Ingen af dem .............................................................................    □ 
Enkelte af dem ..........................................................................  □ 
Halvdelen af dem  .....................................................................  □ 
De fleste af dem  .......................................................................  □ 
Dem alle sammen .....................................................................  □ 
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______________________________________________________________________________________ 
7. Hvor mange i din familie er med i en bande/gruppering nu? 

 
     

Ingen af dem .............................................................................    □ 
Enkelte af dem ..........................................................................  □ 
Halvdelen af dem  .....................................................................  □ 
De fleste af dem  .......................................................................  □ 
Dem alle sammen .....................................................................  □ 

______________________________________________________________________________________ 
8. Forestil dig at dartskiven er banden/grupperingen. Hvor langt er du fra bandens/grupperingens midte nu? 
(altså fra dem der bestemmer)  
 

1 ............................................................................................   □ 
2  ...........................................................................................   □ 
3  ...........................................................................................   □ 
Alle bestemmer lige meget ................................................... A  □ 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

Nedenfor skal du svare på, hvor enig eller uenig du er i udsagnene. 
______________________________________________________________________________________ 
9. Hvis nogen opfører sig respektløst over for banden/grupperingen nu, vil jeg gøre noget ved det. 

 
     

Uenig  ........................................................................................    □ 
Hverken enig eller uenig............................................................  □ 
Enig  ..........................................................................................  □ 
 

Hvis enig, hvad vil du så gøre? _______________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
10. Hvis et medlem af banden/grupperingen bliver overfaldet nu, vil jeg hævne det. 

 
     

Uenig  ........................................................................................    □ 
Hverken enig eller uenig............................................................  □ 
Enig  ..........................................................................................  □ 
 

Hvis enig, hvad vil du så gøre? ________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 

1 
2 

3 
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______________________________________________________________________________________ 
 

De næste spørgsmål handler om, hvad der har haft betydning for, at du kunne forlade banden/grupperingen, 
hvis du har forladt den.  

______________________________________________________________________________________ 
 
11. Har du forladt banden/grupperingen? 

 
     

Nej .............................................................................................    □ 
Ja ...............................................................................................  □ 

______________________________________________________________________________________ 

 
  

 
 

Ingen  
betydning 

 

Nogen  
betydning 

Stor  
betydning 

 
12. 

 
Hvis du har forladt banden/grupperingen, hvad 
har så haft betydning for, at du kunne gøre det? 

 
  

 
a. 

 
Arbejde .....................................................................  □ □ □ 

 
b. 

 
Skole, uddannelse ...................................................  □ □ □ 

 
c. 

 
Familie, kæreste, børn .............................................  □ □ □ 

 
d. 

 
Venner og bekendte ................................................  □ □ □ 

 
e. 

 
Religion/tro ...............................................................  □ □ □ 

 
f. 

 
EXIT-indsatsen, herunder kontaktperson ................  □ □ □ 

 
g. 

 
Anden offentlig myndighed, herunder andre perso-
ner fra kommunen, politiet, kriminalforsorgen .........  

□ □ □ 

 

h. 

 

Andet (beskriv): ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

13. Har du været udsat for kriminalitet (f.eks. trusler, vold, røveri), fordi du har forladt banden/grupperingen? 
 

 
     

Nej .............................................................................................    □ 
Ja ...............................................................................................  □ 
 

Hvis ja, hvad var du udsat for?_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 
 

De næste spørgsmål handler om din kontaktperson 
______________________________________________________________________________________ 
 
14. Har du haft en kontaktperson i EXIT? 
 
     

Ved ikke .....................................................................................    □  

Nej  ............................................................................................  □ 
Ja ...............................................................................................  □ 

 
  Hvis ja, hvor mange kontaktpersoner har du haft? (antal):____________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
16. Hvor ofte har du været i kontakt med din kontaktperson i EXIT-forløbet?  
 
     

Dagligt eller næsten dagligt .......................................................    □ 
Ugentligt ....................................................................................  □ 
Månedligt ...................................................................................  □ 
Sjældnere ..................................................................................  □ 
Aldrig eller næsten aldrig...........................................................  □ 

______________________________________________________________________________________ 
 
17. Hvor tilfreds har du været med din kontaktperson?  
(Hvis du har haft mere end én kontaktperson, skal du tænke på den person, der har hjulpet dig mest)   
 
     

Meget tilfreds .............................................................................    □ 
Tilfreds .......................................................................................  □ 
Utilfreds .....................................................................................  □ 
Meget utilfreds ...........................................................................  □ 

______________________________________________________________________________________ 
 

EXIT-forløbet 
______________________________________________________________________________________ 
 
18. Hvor tilfreds har du været med EXIT-forløbet i det hele taget? 
 
     

Meget tilfreds .............................................................................    □ 
Tilfreds .......................................................................................  □ 
Utilfreds .....................................................................................  □ 
Meget utilfreds ...........................................................................  □ 
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Kommentarer til EXIT-indsatsen: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


