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Definition 

• Rigspolitiet definerer rocker- og bandegrupperinger som organiserede 
grupper involveret i organiseret kriminalitet 

• Januar 2015: 103 grupper, 1520 medlemmer 

– 1010 rockere   

– 510 bandemedlemmer   

• Samtlige registrerede er mænd 

• Den yngste er under 18 år, den ældste er over 60 år 

• Etnisk danske: rockere 97 pct., bandemedlemmer 17 pct. (2009)  



Flowet i rocker- og bandemiljøerne  
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Exit-program 

• 2011, Rammemodel for exit-indsatser 

• ‘En Vej Ud’ 

• Direktoratet for kriminalforsorgen 

– Rockere og bandemedlemmer i kriminalforsorgens institutioner 

– Mentor 

– Normaliseret afsoning 

• Exit-enheder i politikredsene 

– Rockere og bandemedlemmer i frihed  

– Bolig, beskæftigelse, behandling, fjernelse af tatoveringer etc. 

 

 
 

 

 



Evaluering  

1. Kortlægning af lokale exit-indsatser  

 Interviews med professionelle   
 

2.  Forløbsundersøgelse med personer i exit 

 To spørgeskemaer med et års mellemrum  
 

3.  Effekten i forhold til kriminalitet og fortsat medlemskab 

 Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED) og Kriminalregisteret 
 

  



Forløbsundersøgelse  

• 134 rockere og bandemedlemmer underskrev en samarbejdsaftale  

 om exit i undersøgelsesperioden  

• 54 % rockere, 46 % bandemedlemmer, dvs.  at banderne er 
overrepræsenteret i forhold til fordelingen af registrerede i PED  

• 90 rockere og bandemedlemmer udfyldte det første spørgeskema  

• Svarprocent: 59 % uden  deltagerne i pilotstudiet (n=11)   

 

 

 



Skulle du gøre noget for at få lov til at forlade gruppen? (pct.) 

 

 

 

Rockere Bandemedlemmer 

Nej 63 83 

Ja 37 17 

I alt 100 100 



Årsager til at forlade grupperingen 



Bekymringer ved at forlade grupperingen 



Deltagernes ønsker og behov 



Afsluttende 

• Deltagerne har allerede, inden de formelt indgår i exit-indsatsen,   
flyttet sig fysisk og følelsesmæssigt fra rocker/bandemiljøet 

- Deres position i gruppen er ændret 

- De har mindre kontakt med gruppen  

- De har færre gode bekendtskaber i gruppen 

- Gruppen er mindre betydningsfuld for dem 

- Deres loyalitet, sympati m.v. over for gruppen er mindsket  

• De virker meget parate til at komme videre i deres liv 

• Klare forestillinger om motivation til forandring og gevinst  

• Står over for omfattende ændringer af livsstil og omgangskreds   
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