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Enkät till avhoppare 

 

Bakgrundsfrågor  
 

1. Hur gammal är du?   

□ 20 år eller yngre 

□ 21−25 år 

□ 26−30 år 

□ 31–40 år 

□ 41 år eller äldre 
 

 
 

 

2. Är du man eller kvinna?  

□ Man 

□ Kvinna 

 

 

Frågor om avhopparverksamhet 
 

3. Var det lätt eller svårt att hitta en avhopparverksamhet som verkade passa dig? 

Kryssa bara i 1 ruta – den som passar bäst. 

□ Mycket lätt  

□ Ganska lätt  

□ Ganska svårt -----> Skriv varför det var svårt _______________________________________ 

□ Mycket svårt -----> Skriv varför det var svårt _______________________________________ 

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
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4. Var du utsatt för hot eller våld från ditt gäng när du kontaktade  

avhopparverksamheten? Du kan kryssa i flera rutor. 

□ Ja, hot från gänget 

□ Ja, våld från gänget 

□ Nej, men jag var rädd för att bli hotad av gänget  

□ Nej, jag var inte hotad alls 

  

 

5. Vilken hjälp ville du få från avhopparverksamheten? 

Du kan kryssa i flera rutor. 

□ Akut skydd 

□ Hjälp med att hitta ett nytt boende 

□ Hjälp med att sluta med droger 

□ Ekonomisk hjälp/Försörjningsstöd 
 

 

□ Hjälp med skulder 

□ Stödjande person 

□ Socialt nätverk 

□ Terapi eller psykolog 

□ Få rutiner i vardagen 

□ Ta bort gängtatuering 

□ Arbete eller annan sysselsättning 
□ Annat, nämligen: _________________________________________________________ 
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6. Ungefär hur länge har du fått hjälp från avhopparverksamheten? 

Kryssa bara i 1 ruta – den som passar bäst. 

□ Mindre än ett halvår 

□ Ett halvår – 1 år 

□ 1 – 2 år 

□ Mer än 2 år 

 

7. Får du fortfarande hjälp från avhopparverksamheten?  

□ Ja 

□ Nej 

 
 

Frågor om stöd och skydd 
 

8. Vad har du fått för hjälp från avhopparverksamheten? Du kan kryssa i flera rutor. 

□ Akut skydd 

□ Hjälp med att hitta ett nytt boende 

□ Hjälp med att sluta med droger 

□ Ekonomisk hjälp/Försörjningsstöd 
 

 

□ Hjälp med skulder 

□ Stödjande person 

□ Socialt nätverk 

□ Terapi eller psykolog 

□ Få rutiner i vardagen 

□ Ta bort gängtatuering 

□ Arbete eller annan sysselsättning 
□ Annat, nämligen: _________________________________________________________ 
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9. Har du fått den hjälp du behövde för att lämna gänget? 

Kryssa bara i 1 ruta – den som passar bäst. 

□ Ja, helt 

□ Ja, delvis ------> Skriv vad du har saknat 

 

□ Nej -------------> Skriv vad du har saknat  
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

 

 

10.  Om du har fått hjälp från flera håll: Vilka har gett dig den viktigaste hjälpen? 

Kryssa bara i 1 ruta – den som passar bäst.  

□ Polisen 

□ Socialtjänsten 

 

□ Frivillig organisation, t.ex. KRIS 

□ Annan, nämligen: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

11.  Vilken sorts hjälp var viktigast för att du skulle kunna hoppa av? Skriv gärna 3 saker. 

• …………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

12.  Vad tycker du att avhopparverksamheten kunde ha gjort bättre? Skriv gärna 3 saker. 

• …………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



5(5) 

13.  Vad är det viktigaste avhopparverksamheterna skulle kunna göra för att  
fler från gängen ska kontakta en avhopparverksamhet?  

Kryssa i max 2 rutor. 

□ Vara lättare att hitta  

□ Vara lättare att ta kontakt med 

□ Ge bättre skydd 

□ Ge bättre annan hjälp 
 

 
 

□ Inte kräva drogfrihet 

□ Erbjuda hjälp utan polisanmälan 

□ Annat, nämligen: ________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 

14.  Har du lyckats lämna gänget? Kryssa bara i 1 ruta – den som passar bäst. 

□ Ja, helt  

□ Ja, delvis --> Varför inte helt? Skriv viktigaste skälet. _________________________________ 

□ Nej -----> Varför inte helt? Skriv viktigaste skälet. _________________________________ 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 

 
 

 

15.  Har du slutat begå brott? Kryssa bara i 1 ruta – den som passar bäst. 

□ Ja, helt 

□ Nej, men brotten är färre/lindrigare nu  

□ Nej, inte alls  
 

 

 

 STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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