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Sammanfattning 

 

Detta fördjupningsarbete syftar främst till att uppmärksamma om den gängrelaterade, 

organiserade ungdomsbrottsligheten har börjat få fäste i Skåneregionen. Skåne har 

under arbetets gång förefallit som ett lämpligt val då denna region har flertalet större 

städer på en relativt begränsad yta. 

 

För att få fram ett resultat har en litteraturstudie genomförts innehållande tryckt 

litteratur samt rapporter framtagna på området av bl.a. Polismyndigheter och BRÅ. 

Även adekvat lagtext har bildat grund för resultat och slutsatser och samtal har förts 

med gruppchef för en polisiär ungdomsenhet.  

 

Materialet visar att den brottsaktive ungdomen är mellan 15-17 år och att han 

figurerar i gäng med en överrepresentation av utlandsfödda ungdomar. Gängen består 

till 90 procent av pojkar. Det finns ett tiotal kriminella ungdomsgäng och ett tjugotal 

kriminella ungdomsgrupperingar. Gängen finns främst i storstadsmiljöer i västra 

Skåne och utövar sin huvudsakliga verksamhet i den stadsdel de är etablerade. Dessa 

områden är av karaktären av att vara mindre välbeställda bostadsområden, med tydlig 

segregation och en högre andel arbetslösa.  

 

De slutsatser som fördjupningsarbetet kan göra är att det finns kriminella 

ungdomsgäng i Skåne. Gängen uppfyller en stor del av de kriterier som nämns för att 

karakteriseras som gäng och de begår brott i sin livsföring. Brotten är främst 

stöld/skadegörelse, våldsbrott och narkotikabrott. Vapen används och materialet talar 

för att det finns ett vinstintresse och en organisation bakom gärningarna. En del av 

brotten föregås av aktiv planering medan andra styrs av ren spontanitet.  

Polisens insatser i den konkreta situationen har ingen preventiv effekt och kan i bästa 

fall endast tillfälligtvis förhindra eller flytta brottsligheten till en annan plats. Däremot 

krävs ett fördjupat samarbete med samhällets övriga aktörer som har någon form av 

relation med ungdomarna. Detta har man insett, då man bildat enheter som i samråd 

med andra aktörer arbetar för att identifiera och stoppa brottslig ungdomsverksamhet 

samt nyrekrytering till denna.   
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Förkortningar: 

LOB: Lag om omhändertagande av berusad 

PL: Polislagen 

BRÅ: Brottsförebyggande rådet 

 

Definitioner: (KUT, Skåne, 2003) 

Gäng: Fast formerade och tidsbeständiga grupper med särskilda namn, kläder, 

symboler och intern hierarki.  

Gruppering: Ett löst sammansatt och föränderligt nätverk. 

KUT: Beteckning för Kriminalunderrättelsetjänsten, som är en enhet inom polisen 

med uppgift att sammanställa uppgifter om brottslingar och brottsligt beteende för 

vidarebefordran till personal som har till uppgift att förebygga och förhindra brott. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det är ett allmänt känt faktum att det internationellt figurerar gängbildningar och liknande 

grupperingar som med tiden blivit ett allvarligt hot mot rättsstaten, allmänheten och den 

individuella tryggheten. I USA och Frankrike har ungdomar etablerat sig som kriminella 

tidigt i tonåren och för många av dessa finns allvarliga risker för ett utvecklande av livslång 

kriminalitet (KUT, Skåne, 2003).  

 

Sandström (2000) uppger att det klassiska gatugänget har sitt ursprung i USA. Han beskriver 

vidare hur gängen och grupperingarna har etablerat sig i storstäder, där specifika områden av 

viss karaktär har fått en stor koncentration av denna typ av brottslighet. Detta är områden som 

är socioekonomiskt mindre välbeställda, vilket också finner stöd i rapporter framtagna av 

polismyndigheterna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län (Polismyndigheten i 

Stockholms län, 2003, KUT, Skåne, 2003, KUT, Västra Götaland, 2004), och brottsligheten 

riktar sig i många fall gentemot andra gäng eller områden. Den riktar sig dessutom mot 

statliga myndighetsutövare samt även mot gemene man. Brottsligheten är högst varierad och 

inriktar sig på den typ av brott som vid tillfället förefaller lämpligt. Gängkrig är vanligt 

förekommande bl. a när det gäller narkotikaförsäljning och gängen använder brottslighet för 

att få kontroll över bostadsområden (Sandström, 2000). Våldet är ofta mycket grovt och 

skjutvapen används i många fall. Problemen med gängkriminalitet i 

USA och Frankrike har nått den högsta nivån i den av Polismyndigheten i Skåne framtagna 

utvecklingsprocessen för ungdomsgäng (se bild 1, s 2 i detta arbete). 
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                                         * Etablerat gäng
                                            med brott som yrke                                 

     
       

                                     * Skjutvapen                          5 
                                     * Extrem våldsanv-                      
                                       ändning vid ringa 
                                        brott. 
                                     * Territorium 
                                     * Konflikt med andra  
                                        gäng 
   

                            * Provocerande                                4 
                              attityd, öppet                        
                             förakt. 
                            * ”Vi – dom” 
                            * Yttre attribut 
 

                            * Våldsbrott                         3 
                              (knivar) 

                           * Hierarki                                               
                             (gängledare 
                              etableras) 
                            * Inträdesprov 
                            * Namn på  
                               gänget 
 
                         * Ringa brott 

                            utförd i grupp                    2 
                         * Attityd mot    
                            fritidsledare, 
                            butikspers.   
                         * Uppträder i 
                            grupp      
 
                         

                         1 
 

Bild 1: Den kriminella utvecklingsprocessen i gängmiljö (KUT, Skåne, 2003, s 7) 

 

 

 

Rapporter talar om att denna typ av brottslighet numera letat sig även till norden och etablerat 

sig i Danmarks huvudstad Köpenhamn. Gängen har där etablerat sig i sådan omfattning att de 

t o m hotar den s k Mc-kriminaliteten (KUT, Skåne, 2003).  

 

Under senare år har man kunnat läsa och höra om brott begångna av ungdomar, här i Sverige. 

Framför allt har det handlat om personrån, men även olika tillgreppsbrott samt brott mot liv 

och hälsa. Då våldet och brottsligheten drabbar även oskyldiga, oavsett om det är som offer 

eller vittnen, kan det få konsekvensen att en allt större mängd människor påverkas negativt i 

sin individuella trygghet. Samtidigt finns det allvarlig risk att ungdomen i framtiden utvecklar 
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en livsstil som består av kriminalitet, varför det är av stor vikt att problemet uppmärksammas 

och kartläggs, dels för att förebygga fortsatt brottslighet men även för att stoppa 

nyrekryteringen och därmed hindra en kriminell karriär. 

 

Rapporter och material på området talar ofta om att nämnda brott oftast utförs av flera 

gärningsmän eller i grupper (Sandström, 2000, Andersson, 2000) vilket ger fog för ett 

antagande att problemet med kriminella ungdomsgäng nått även Sverige. Fördjupningsarbetet 

har därför tillkommit med syftet att undersöka om det finns någon organiserad 

ungdomsbrottslighet i Skåne, då denna region har flertalet större städer på en relativt 

begränsad yta, samt vilken karaktär denna har. 

 

1.2 Syfte 

 

Fördjupningsarbetet syftar till att, i stort, uppmärksamma om det finns gängrelaterad 

ungdomsbrottslighet i Skåneregionen. Vidare vill fördjupningsarbetet belysa i vilken 

omfattning detta problem nått dit och på vilket sätt det gestaltas av dess utövare samt om det 

finns något mönster vad gäller platser och offer. Slutligen vill fördjupningsarbetet se över 

vilka strategier som utarbetats av polisen. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Den frågeställning som fördjupningsarbetet främst vill svara på är: 

• Finns det kriminella ungdomsgäng i Skåne? 

 

För att få svar på detta har följande delfrågeställningar konstruerats:  

 

1. Vilken typ av brottslighet bedrivs? 

2. Var och när sker brotten, dvs. finns det några specifika miljöer eller tider? 

3. Vilka är offren? 

4. Vad gör polisen åt problemet? 
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1.4 Avgränsningar 

 

Exklusionskriterier 

Fördjupningsarbetet har valt att enbart belysa den eventuella problembild som finns i Skåne. 

Liknande eventuella problem i andra delar av Sverige berörs således inte. Relaterat till 

arbetets förutsättningar samt omfattning ges en mycket ytlig bild av problemet, varför 

bakomliggande faktorer helt exkluderas. Med anledning av detta ser inte arbetet heller någon 

anledning att framhäva de teoretiska förklaringsmodeller som kan förklara fenomenet. 

Fördjupningsarbetet syftar vidare till att framhäva vilka liknelser som finns i områdena varför 

eventuella skillnader endast i mycket liten omfattning berörs. Slutligen ämnar inte arbetet 

beröra den fortsatta gången genom rättsväsendet samt inte heller eventuella påföljder. 

 

2 Metod 

 

Efter fastställandet av intresseområdet koncentrerades en huvudfrågeställning som i princip 

kan utläsas: Finns det kriminella ungdomsgäng i Skåne? För att få svar på den frågan 

formulerades de delfrågor som står att finna under rubriken ”frågeställningar”. Med de 

frågeställningarna som utgångspunkt har adekvat material efterforskats.  

 

På polismyndigheten i Skånes hemsida via polisens intranät var det möjligt att få fram en 

rapport, gjord av Länskriminalavdelningen och Underrättelseroteln, där man kartlagt den 

organiserade ungdomsbrottsligheten i länet.  

 

Detta har samtidigt funnit ytterligare stöd i olika artiklar som hittats i tidningen ”Svensk 

Polis” via deras hemsida.  

 

Då detta gav en tydlig men enkelspårig bild av problemet behövdes en mer objektiv syn på 

problemet. Material har därför sökts utanför den polisiära granskningen.  Adekvat litteratur i 

form av Sundströms Ungdomsvåld, Estradas och Flygheds Den svenska 

ungdomsbrottsligheten samt BRÅ:s rapport Ungdomar som rånar ungdomar i Malmö och 

Stockholm har därför fått komplettera och utöka kunskapen i ämnet. 
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Detta material har ställts mot varandra för att kunna klargöra omfattningen av eventuella 

gängbildningar i Skåne och samstämmiga uppgifter har bildat grund för de resultat som visas 

i arbetet.  

 

Slutligen för att kunna bedöma vad polisen gör har allt detta material gåtts igenom för att 

försöka finna om det där framställs några sådana resultat. Vad gäller de rapporter som gjorts 

från polisiärt håll är dessa strategiska insatser inte möjliga att ta del av vilket av naturliga skäl 

är förståeligt. Däremot är det möjligt att på myndigheterna ta del av de allmänna 

brottsförebyggande strategier som utformats i verksamhetsplanerna. Här nämns bl.a. 

ungdomsbrott samt gatuvåld. Dessutom har kontakt tagits med gruppchefen för 

ungdomsgruppen i Närpolisområde Öresund. De uppgifter han lämnat bildar grund för 

redovisningen om en del av den satsning som görs från polisiärt håll i bekämpningen av 

ungdomskriminalitet. Utifrån allt nämnt material samt erforderlig lagtext och kommentarer 

till dessa, har fördjupningsarbetet sedan kunnat dra vissa slutsatser utifrån den sista 

frågeställningen. 

 

 

3 Resultat 

 

I sin bok ”ungdomsvåld” refererar Stefan Sundström (2000) till en artikel i Aftonbladet från 5 

december, 1996, där man konstaterar att det under slutet av 90-talet tycks ha blivit allt 

vanligare med våldsamma ungdomsgäng i svenska storstäder. I artikeln konstateras b.la. att: 

• I Göteborg finns pojkgäng i 13-14-årsåldern som systematiskt använder sig av stöld 

och vapenhot för att tjäna pengar och vinna respekt. 

• I Malmö ökar gängbildningarna i antal och omfång. Man hotar vittnen och rånoffer 

för att de inte skall vittna. 

• I Helsingborg ser man en kraftig ökning av organiserad gängbrottslighet. Ofta står 

gängen och väntar på berusade, välklädda män som lämnar krogen som sedan rånas 

och misshandlas. Gängen består av ett tjugotal ungdomar och en självklar ledare.  
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• I Stockholm ser man en liknande bild som dock verkar ha gått längre, där gängen 

verkar försöka ta över hela stadsdelar för att ostört kunna begå brott.  

 

Länskriminalavdelningen och underrättelseroteln på Polismyndigheten i Skåne gjorde 2003 

en kartläggning av brottsaktiva ungdomar som verkade i länet. Under undersökningen 

kartlade man 2086 ungdomar i Skåne som aktiva medlemmar i gäng eller grupperingar. Av 

dessa var dessutom 1396 ungdomar misstänkta för brott som kunde relateras till 

gängaktivitet. Återstående 690 ungdomar hade varit tillsammans, eller på platsen, med den 

misstänkte vid tiden för brottet. (KUT, Skåne, 2003) 

 

3.1 Ungdomarna 

 

Sandström (2000) skriver i sin bok att ungdomar överlag begår fler brott än vuxna. Vidare 

konstaterar han att kulmen nås vid 15 års ålder och att brotten sedan gradvis avtar. Andersson 

(2000) menar i sin rapport om ”ungdomar som rånar ungdomar i Malmö och Stockholm” att 

gärningsmännen vanligtvis är i åldern 15-17 år, medan man på KUT, Skåne (2003) 

konstaterar att medelåldern på gärningsmannen är 17 år. Sistnämnda undersökning är dock 

enbart baserad på de fall då det finns en misstänkt gärningsman. Vidare konstaterar man i 

denna undersökning att, av de för brott misstänkta 1396 ungdomarna, var 10 procent 14 år 

eller yngre. 72 procent var mellan 15-20 år och dessutom fanns det en grupp på 13 procent 

som var 21-24 år samt 5 procent som var 25 år eller äldre. Alla hade dock anknytning till 

gäng eller grupperingar där medelåldern hos de brottsaktiva var 17 år.  

 

Utlandsfödda ungdomar är kraftigt överrepresenterade i gängen men vad gäller ungdomar 

som är födda i Sverige av minst en utlandsfödd förälder ser man inte samma mönster. Totalt 

är gängen till ca 65 procent representerade av ungdomar med någon form av utländsk 

bakgrund (Andersson, 2000, KUT, Skåne, 2003). Båda rapporterna pekar på att gängen till ca 

90 procent består av pojkar. Gäng med representation av båda könen är ovanligt och de 

återstående 10 procenten handlar snarare om regelrätta tjejgäng. Individerna i tjejgängen 

består till största delen av svenska tjejer (KUT, Skåne, 2003).  

 



 8 

 

 

3.2 Gängen 

 

De olika gängen har en intern hierarki, vilken innehåller ledargestalter, fullvärdiga 

medlemmar och s.k. supportmedlemmar. Kärnan består till stor del av personer som utmärkt 

sig som tunga problematiker, vilka är mycket brottsaktiva och drivande i gängen (KUT, 

Skåne, 2003). För att erhålla medlemskap i gängen krävs ofta någon form av inträdesprov. Ett 

vanligt inträdesprov man uppmärksammat på KUT, Skåne (2003) är personrån eller 

väskryckningar, särskilt riktade mot pensionärer. Vidare har man sett hur gängen skapat 

attribut och tecken för att symbolisera gängtillhörigheten. Detta efter internationella 

förebilder med gängfärger, hälsningar, symboler eller s.k. ”tags” och klotter som markerar 

gängets närvaro i området. Dessutom har man uppmärksammat ett tydligt förakt mot 

myndighetspersoner och ambulanspersonal och räddningstjänst har vid flera tillfällen fått 

begära assistans av polis vid utryckning i de områden där gängen agerar (Svensk Polis, 2004). 

Under kartläggningen har man kunnat konstatera att det för närvarande finns ett tiotal 

kriminella ungdomsgäng och ett tjugotal kriminella ungdomsgrupperingar i Skåne. KUT, 

Skåne (2003) vill dessutom påvisa att gängen till viss del nått upp till nivå 4 i 

utvecklingsprocessen (se bild 1). I de tio gängen finns det sammanlagt ca 140 aktiva 

medlemmar och i grupperingarna sammanlagt ca 200 medlemmar. Gängen har alltså i 

genomsnitt ca 14 aktiva medlemmar vilket finner stöd av Sandström (2000) som refererar till 

artikeln i Aftonbladet 5/12 1996 där man intervjuat gängmedlemmen Micke, 16 år. Han 

berättar att hans gäng består av 15-16 medlemmar. 

 

3.3 Brotten  

 

KUT, Skåne (2003) konstaterar i sin kartläggning att brottsligheten i de olika 

ungdomsgängen är likartad och främst består av följande tre huvudkategorier: 

• Stöld/skadegörelsebrott 

• Våldsbrott 

• Narkotikabrott 
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Även Sandström (2000) pekar på att de vanligaste ungdomsbrotten består av misshandel, rån 

samt skadegörelse. 

 

3.3.1 Stöld/skadegörelse 

Vidare fastställer man att inom kategorin stöld/skadegörelse förekommer framför allt 

inbrottsstölder, snatterier och mopedstölder samt skadegörelse särskilt riktat mot skolor, bl.a. 

i form av mordbrand (KUT, Skåne, 2003). Häleri förekommer som en följd av stöldbrotten. 

Även Estrada & Flyghed (2001) konstaterar i sin rapport om ”Den svenska 

ungdomsbrottsligheten” att snatteri, stöld och skadegörelse är vanligt förekommande bland 

ungdomar och att tillgrepp av fordon begås i stor omfattning. Vidare visar de att tillgrepp och 

stölder ofta planeras i förväg om gängen vet om att det finns attraktiva varor på platsen 

(Estrada & Flyghed, 2001, KUT, Skåne, 2003), medan snatteri ofta begås vid ett spontant 

behov av spänning. 

 

3.3.2 Våldsbrott 

Inom kategorin våldsbrott är det främst personrån och misshandel som är framträdande 

(KUT, Skåne, 2003) men här finns även olaga hot, ofredande samt vapenbrott. Andersson 

(2000) menar att personrån är ett stort ungdomsproblem och kan i sin rapport se hur 

ungdomarna utarbetat strategier för att kunna råna andra utan att använda våld och uttalade 

hot. Brottet utförs oftast i grupp och är i stor utsträckning ett ungdomsfenomen. Även KUT, 

Skåne (2003) menar att personrånen föregås av ett aktivt planerande och sökande efter ett 

lämpligt offer. Estrada & Flyghed (2001) konstaterar enkelt att personrån förekommer som 

en del av ungdomsbrottsligheten. 

 

Vad gäller misshandel och ungdomsvåld menar Sandström (2000) att vissa ungdomsgrupper 

har våldet som programpunkt inför helgen. Han konstaterar också att gäng ofta överfaller en 

eller ett par individer bara för att skada dem eller för att råna dem. Även Estrada & Flyghed 

(2001) beskriver hur gärningsmännen bedriver oprovocerat våld, även om våldsutövarna 

kunnat peka på en, ur deras synvinkel, tydlig provokation från offret. Det kunde då handla om 

att någon råkat stöta vid gärningsmannen, tittat på fel sätt, sagt fel sak eller haft annorlunda 

normer mm. Brotten beskrivs både som oplanerade och planerade. Gängen träffades och 

”hängde” eller ”drev omkring”. Stötte man på något lämpligt offer så angrep man. Oftast var 
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det inte planerat något specifikt brott men alla visste att brott skulle begås under kvällen och 

att det skulle bli bråk. Utöver nämnda våldsbrott konstaterar KUT, Skåne (2003) att andra 

förekommande brott bland ungdomsgängen är bl.a. grov misshandel, hot eller våld mot 

tjänsteman, sexualbrott inklusive våldtäkt, utpressning samt att mindre än en procent av 

våldsbrotten utgörs av mord och dråp, inklusive försök.  

 

Inom kategorin våldsbrott är vapen vanligt förekommande. KUT, Skåne (2003) redovisar i 

sin rapport hur medlemmarna beväpnar sig med stick, skär och huggvapen. Vidare beskrivs 

hur gängen förfogar över luft och kolsyrevapen samt repliker av handeldvapen. Vapnen 

används vid misshandel, hot och rån och förekommer vid vart fjärde våldsbrott. Även 

tårgasspray, slagträ och batonger har påträffats vid visitationer av ungdomsgäng. Kniv är 

vanligast och används för att hota med i samband med de olika brotten och förekommer 

enligt Andersson (2000) i 20-30 procent av fallen. Den kommer dock mycket sällan till 

användning. Sandström (2000) beskriver även han hur ungdomarna beväpnar sig med knivar 

och pistoler.  

 

3.3.3 Narkotikabrott 

KUT, Skåne (2003) redogör till viss del hur narkotikasituationen ser ut bland 

ungdomsgängen i Skåne. Av samtliga ungdomsbrott som kommer till polisens kännedom 

består 10 procent av narkotikabrott. Man beskriver att, vid sidan av alkohol, är inhalerande 

medel, hallucinogena medel samt cannabispreparat, de vanligaste sätten att berusa sig. Det 

förekommer även försäljning av preparaten.  

 

3.4 Lokalisation och tidpunkt 

 

De kriminella ungdomsgrupperingarna finns utspridda över hela Skåne och är mycket 

föränderliga medan gängen uteslutande verkar i storstadsmiljöer i västra Skåne (KUT, Skåne, 

2003). Man konstaterar att gängen dessutom utövar sin huvudsakliga verksamhet i den 

stadsdel de är etablerade och att de är mest aktiva i de miljöer de känner till. Personliga 

kopplingar till området är viktiga. I kartläggningen talar man om skolor, utanför fritidsgårdar 

eller på undanskymda platser i närheten av bostadsområdet t.ex. en park. Det är också på 

dessa platser som medlemmarna rekryteras d.v.s. i det geografiska området i anslutning till 
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hemmiljön. Medlemmens etnicitet har i det sammanhanget ingen betydelse, av betydelse är 

enbart att personen kommer från rätt område. Dessa områden är i många fall av karaktären av 

att vara mindre välbeställda bostadsområden, med tydlig segregation och en högre andel 

arbetslösa (Andersson, 2000, KUT, Skåne, 2003). I dessa områden är också 

samhällsinstitutionerna svagare. KUT, Skåne (2003) pekar vidare på vikten för gängen att 

känna till miljön där man agerar, vilket också ger gänget en trygghet med avseende på t.ex. 

flyktvägar. Man har även sett hur en del gäng har etablerat särskilda mötesplatser i sitt 

närområde.  

 

Sandström (2000) beskriver att en stor del av det anmälda våldet i samhället sker på 

offentliga platser. Vidare menar han att våldsbrotten vanligtvis sker under fredags och 

lördagskvällar och att de i stor utsträckning sker i anslutning till krogar och nöjeslokaler samt 

på vägen till och från dem. Vad gäller personrån är detta enligt Andersson (2000) framför allt 

ett storstadsfenomen och sker ofta bland folk. Till skillnad från misshandel förefaller inte 

personrånen vara något fredag och lördagskvällsbrott. Drygt 60 procent av anmälda rån har 

begåtts mellan söndag och torsdag och omkring hälften före klockan nio på kvällen, trots att 

det fanns vuxna i närheten. Andersson (2000) visar vidare att de vanligaste platserna som 

ungdomsrånen tagit plats var på gator och torg samt parker och andra ödsliga platser. Många 

rån skedde också på och vid allmänna kommunikationer. 

 

I sina intervjuer med ungdomar som ingick i kriminella nätverk beskriver Estrada & Flyghed 

(2001) att brotten främst skedde antingen i den egna förorten eller i innerstaden. Man tog sig 

även till andra stadsdelar för att undvika att bli igenkända. Här beskrivs hur man i innerstaden 

begick misshandel, personrån och butiksinbrott medan man i den egna förorten begick 

snatteri, stöld och skadegörelse. 

 

3.5 Offren 

 

Risken för att utsättas för rån är störst i 15-17 årsåldern (Andersson, 2000). Då gängen, som 

tidigare konstaterats, främst agerar i kända miljöer i sina egna områden, blir offren ofta andra 

ungdomar som uppehåller sig på samma platser, såsom skolor, fritidsgårdar och liknande. 

Vidare ser Andersson (2000) att ungdomar från andra områden, som är mer välbeställda och 
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med mindre andel arbetslösa, är något överrepresenterade vad gäller personrån. Likaså är 

offren till något större del födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Ca 90 procent av de 

utsatta är pojkar, d.v.s. pojkar rånar pojkar och flickor rånar flickor. Som tidigare beskrivits 

har Andersson (2000) kunnat konstatera att ungdomsgäng arbetat fram metoder som innebär 

att man kan genomföra rånet utan att använda våld och han konstaterar också att endast 

omkring 10-20 procent av de ungdomar som blivit rånade blev fysiskt skadade i samband 

med rånet. Rånoffren har ungefär i hälften av fallen varit ensamma och annars haft en eller 

flera kompisar med sig. 

 

Vad gäller misshandel är offren dels personer som befunnit sig i anslutning till krogar och 

nöjeslokaler och dessa är ofta slumpvis utvalda och, relaterat till tid och plats, bedömda som 

lämpliga offer (Sandström, 2000). Likaså beskriver Estrada & Flyghed (2001) hur grupper av 

ungdomar åker till en annan förort eller en annan skola för att slåss med andra ungdomar 

därifrån. Däremot konstateras av KUT, Skåne (2003) att det för närvarande inte förekommer 

några konflikter mellan olika gäng. Denna kartläggning har dessutom konstaterat ytterligare 

en grupp av offer, nämligen pensionärerna som drabbas i samband med, de för gängen 

uppställda, kraven på inträdesprov. 

 

3.6 Polisen 

 

Ansvaret för att ingripa mot denna typ av brottslighet faller helt på polisen medan ansvaret 

för att förebygga ungdomsbrottsligheten faller endast delvis på polisen. Andersson (2000) 

finner också att ett stort ansvar bör vila på andra samhälleliga instanser såsom skola, 

föreningsliv, socialtjänst, ungdomsverksamhet, föräldraföreningar mm.  

 

Dock har Polismyndigheten i Skåne insett omfattningen av problemet och har i sin 

verksamhetsplan för 2004, två rubriker som direkt kan härledas till kriminella ungdomsgäng. 

Metoderna för att förebygga och arbeta mot ungdomsbrottslighet enligt Polismyndigheten i 

Skåne (2004) beskrivs genom att ungdomar i riskzon samt kriminella nätverk skall 

kartläggas. För att anses befinna sig i riskzon för kriminalitet har man tagit fram följande 

kriterier varav minst ett skall vara uppfyllt hos ungdomen: 

• Har återfallit i brott under senaste sexmånadersperioden 



 13 

• Vid flera tillfällen har omhändertagits med stöd av LOB eller PL 

• Vid upprepade tillfällen har befunnit sig på olämpliga platser vid olämpliga tidpunkter 

• Vistas tillsammans med kriminella, missbrukare eller asociala personer 

 

Vidare skall man identifiera ledargestalter och eventuella rangordningar av medlemmar samt 

kartlägga de platser som frekvent används av ungdomarna och gängen. Dessa platser skall 

frekvent ingå i övervakningsuppdraget för polis i yttre tjänst. Man ämnar dessutom rikta 

särskilda insatser mot förstagångsförbrytare som misstänks för tillgrepp av 

fortskaffningsmedel då detta brott anses vara ett av ingångsvärdena till en kriminell livsstil. 

När ungdomar påträffas tillsammans med kriminella personer skall detta omedelbart 

rapporteras till t.ex. socialtjänst och en anmälan skall upprättas när ungdomar anträffas 

påverkade eller vid innehav av alkohol/narkotika. På polismyndigheten finns en särskild 

samordnare som följer upp ärende som är anmälda till socialtjänst och anträffade ungdomar 

skall förhöras tillsammans med föräldrar och socialtjänst.  

 

Vad gäller gatuvåld, som innefattar allt våld som sker på allmän plats inklusive personrån vill 

Polismyndigheten i Skåne (2004) förebygga detta genom att liksom ovan finnas mer frekvent 

på de platser som statistiskt innebär en ökad risk att drabbas. Man vill samtidigt utveckla 

användandet av kameraövervakning. Som tidigare nämnt i detta arbete sker en stor del av 

våldet vid och i anslutning till nöjeslokaler och krogar varför ett utökat samarbete sker med 

krögare och näringsidkare samt en utökad utbildning för ordningsvakter. Vidare vill man 

minska tillfälligheterna för brott genom ombyggnationer av ödsliga platser ex parker.  

 

Man bedriver en omfattande kartläggning av kriminella ungdomsgäng samt ungdomar som 

befinner sig i riskzonen (KUT, Skåne, 2003, Polismyndigheten i Skåne, 2004). En möjlighet 

att förhindra viss brottslighet hos kartlagda gäng som kan misstänkas planera brott är de 

möjligheter som stadgas i PL § 19 (Berggren, Munck, 2003, Polismyndigheten i Skåne, 

2004). Att använda sig av denna möjlighet är enligt Berggren och Munck (2003) tillämplig 

vid ett gripande, omhändertagande samt ett avlägsnande. Vidare stadgas i paragrafens andra 

stycke att polisman kan kroppsvisitera i förebyggande syfte efter vapen samt andra farliga 

föremål. I kommentaren till paragrafen nämner författarna att ett typexempel på när lagen är 

tillämplig är när rivaliserande ungdomsgäng konfronteras på allmän plats och medlemmarna 
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kan misstänkas bära farliga tillhyggen. Om påträffade tillhyggen eller vapen kan antas 

komma att användas vid brott mot liv och hälsa kan de beslagtas. Om gänget uppträder 

störande mot den allmänna ordningen eller kan befaras begå brott kan enskilda deltagare 

avvisas, avlägsnas eller omhändertas enligt PL § 13. Berggren och Munck (2003) påpekar i 

kommentaren att det enligt denna paragraf endast är möjligt att göra individuella 

bedömningar av de störande och att i stället PL § 13c är tillämplig för att kunna avvisa eller 

avlägsna alla deltagarna i den störande folksamlingen. 

 

För att i tid uppmärksamma gängen krävs alltjämt antingen hjälp från allmänheten eller som 

nämnt, en omfattande kartläggning. Denna kartläggning finns och som resultat av denna och 

efter krav från regering och riksdag har man dessutom i Skåne, i de olika närpolisområdena, 

bildat enheter bestående av civil polis som arbetar i yttre tjänst. Dessa arbetar intensivt och 

bedriver ett nära samarbete med andra aktörer i samhället ex skola, socialtjänst och föräldrar. 

På detta sätt får man in mycket information kring ungdomarna och kan agera efter statistik, 

kända fakta och tips (Nyqvist, 2004).  

 

 

4 Diskussion 

 
Fördjupningsarbetets huvudfrågeställning har varit att fastställa huruvida det figurerar någon 

organiserad ungdomsbrottslighet i Skåne. En utgångspunkt för detta fastställande är den 

definition av gäng, som anges under definitioner, tabellen som anges i bild 1 under rubriken 

1.1, samt ett klarläggande om den brottslighet som bedrivs är organiserad d.v.s. planerad.  

 

Att ungdomar begår brott kan anses klarlagt och det undersökta materialet ger en bild av att 

genomsnittsåldern hos den brottsaktive ungdomen ligger på ca 15-17 år. Vidare är individen 

till 90 procent en pojke och företrädesvis av utländskt ursprung. Han bor i segregerade 

områden som är mindre välbeställda och med dåligt fungerande samhällsinstitutioner, 

framför allt i storstadsområdena i västra Skåne och i förorter till dessa. Det är i sitt eget 

hemområde som han finner sina likasinnade och det är också här som de tillsammans börjar 

begå brott. Det undersökta materialet visar att det finns en intern hierarki inom gänget vilket 

är en av förutsättningarna för att företeelsen skall definieras som gäng. Denna hierarki 
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innehåller självklara ledargestalter samt medlemmar i neråtgående led. Inom kärnan i gänget 

finner man tunga problematiker med en brottsaktiv livsstil. Dessutom har man 

uppmärksammat att det förekommer inträdesprov för att erhålla medlemskap i gängen vilket 

ytterligare talar för ett organiserat gäng. Man har konstaterat hur gängen skapat yttre attribut 

och tecken för att symbolisera samhörigheten samt att man även markerar ut sin närvaro i 

området med klotter. Detta ger en tydlig bild utåt, inte minst åt samhället att det finns grupper 

som vill markera sin samhörighet och att grupperna dessutom vill få respekt genom att hos 

allmänheten skapa rädsla för att drabbas av våld och andra brott. 

 

Det undersökta materialet visar nämligen att de olika gängen i stor omfattning begår brott i 

sin livsföring. Att gängen utövar brottslighet i samråd och därför kan anses vara organiserad 

visas av den typ av brottslighet som utövas. Häleri förekommer som en naturlig följd av 

stöldbrotten vilket visar på att det finns ett vinstintresse när man begår tillgreppsbrotten. 

Vidare kan man fastställa av de strategier som påvisats vid personrån att brottet utförts efter 

ett aktivt planerande vilket även detta talar för en organisation med vinstintresse. I det 

genomgångna materialet finner man också att stöld och tillgreppsbrotten ofta planeras i 

förväg. Vad gäller det våld som påvisas genom regelrätta misshandelsfall är detta i större 

omfattning styrt av spontanitet, även om gängen inledningsvis under en kväll har en vetskap 

om att det sannolikt kommer att uppstå bråk. Detta är dock inte några tydliga kriterier för 

organiserad brottslighet. Att medlemmarna ofta bär på sig vapen är även detta en signal om 

att man planerar för brott. Vapnen används också främst vid personrån och hot.  

 

Även det faktum att ungdomsgängen i Skåne, förutom att bruka narkotiska preparat, säljer 

preparaten är tydliga indicier på att man har ett vinstdrivande motiv bakom de brottsliga 

handlingarna.  

 

Att gängen agerar främst i ”sitt” område samt även sätter sitt signum på detta är en signal om 

att gängen försöker skaffa sig ett territorium. Detta talar för att det existerar gäng men talar 

också om för polisen var man bör lägga sina resurser för att bekämpa denna typ av problem. 

Att gängen dessutom väljer att agera i anslutning till nöjeslokaler i stadskärnan kan peka på 

en vetskap och kunskap om att man vid dessa tillfällen har stora möjligheter att begå brottslig 

gärning mot ett offer med mindre kapacitet att freda sig.  
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Vidare verkar inte brotten drabba offren urskillningslöst. Lika stor andel gärningsmän som 

brottsoffer är pojkar vilket tyder på en medvetenhet vad gäller att välja sina offer.  

 

Polisväsendet verkar ha insett att ungdomsgängen är ett problem vilket inte minst de olika 

kartläggningarna talar för. Man har också tagit fram strategier för hur man skall identifiera de 

ungdomar som finns i riskzonen men detta kräver också att man arbetar nära gängen och med 

de aktörer som finns nära ungdomarna i deras vardag. De tvingande åtgärder som finns i 

Polislagen kan i den konkreta situationen förhindra brottslighet men har föga preventiv 

inverkan på längre sikt.  

 

4.1 Slutsats 

 
Fördjupningsarbetets bedömning är att det finns organiserad ungdomsbrottslighet i Skåne. 

Det undersökta materialet visar att gängen är fast formerade med en kärna som är 

tidsbeständig. Denna kärna består av konstaterat kriminella personer och följs av medlemmar 

som återfinns i en hierarkisk uppbyggnad. Gängen har valt symboler och andra 

identitetsmarkörer som visar tillhörigheten och man har även valt att markera ett område som 

sitt. En del av brotten är tydliga tecken på att brottsligheten är organiserad. Inom denna 

kategori återfinns stöldbrotten, med efterföljande häleri, personrånen, som i sig är 

vinstgivande och har konstaterade strategier samt att man bär vapen. Försäljningen av 

narkotika tillhör också kategorin av vinstgivande och därmed organiserade brottsligheten. Det 

tydligaste tecknet är dock att individerna faktiskt begår brott och återfinns i grupper med 

andra ungdomar som också begår brott. Gängen har till vissa kriterier nått upp till nivå fyra i 

utvecklingsprocessen för ungdomsgäng (bild 1).  

 

Polisen har insett problematiken och utarbetat strategier för att försöka förhindra 

nyrekrytering och stoppa vidare brottslighet. Att i den konkreta situationen stoppa pågående 

eller överhängande brottslighet har ingen preventiv effekt och kan i bästa fall endast 

tillfälligtvis förhindra brott eller helt enkelt bara flytta brottsligheten till en annan plats. 

Däremot med ett fördjupat samarbete med andra samhällsaktörer såsom skola, socialtjänst, 

idrottsföreningar och föräldraföreningar mm, kan man tillsammans bilda en grund som i god 
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tid uppmärksammar ungdomen och förhindrar nyrekryteringen. Nu inte sagt att detta inte 

görs då man, som nämnt, faktiskt nyligen har bildat dessa enheter i Skåne. Även om denna 

satsning inte i slutändan skulle innebära att man lyckas stoppa framväxten av kriminella 

ungdomsgäng, kommer samarbetet leda till ökat polisiärt informationsunderlag och därmed 

ökat underlag för att störa den brottsliga verksamheten. 
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