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Sammanfattning  

Under de senaste åren så kan man se en ökning av personrån och det är i huvudsak relaterat 

till brottslighet med ungdomar inblandade. Vi vill dock påpeka att om man skulle läsa i 

statistiken så är ungdomsrån inte högt representerat i den allmänna brottsstatistiken. I de 

anmälningar som vi studerat har det kommit fram att objekten för rånarna är i huvudsak  

mobiltelefoner och kontanter. Både gärningsmän och målsägare har mestadels varit män, även 

om det  dock förekommer kvinnor både bland målsägare och i fåtal fall också som 

gärningsmän. Det vi också har sett är att andra generationens invandrare är kraftigt 

överrepresenterad. 

 

Med hjälp av olika kriminologiska teorier, rutinaktivitetsteorin och beslutsteorin så har vi 

belyst hur ett rån kan bli möjligt i praktiken och vilka faktorer som spelar in för att det ska 

kunna hända. För att komma fram till våra slutsatser så har vi utgått  från ungdomsenheten 

och underrättelseavdelningen när det gäller personrån / ungdomsrån.  

 

Vårat syfte med det här fördjupningsarbetet har varit att få ökad kunskap om personrån där 

ungdomar är gärningsmän. Vi har utgått ifrån Västerås problem men även försökt att skaffa 

oss en generell bild av problemet i landet. De förebyggande åtgärder som redovisas i det här 

arbetet är bla att försöka minska gärningsmännens anonymitet, rikta in spaning mot kända 

personer och områden etc. Vi har också tagit upp samarbete mellan olika aktörer som skulle 

kunna beröras.  
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Inledning 

 

 

 

Erik 16 år och Axel 15 år  åkte buss på väg  mot Västerås centrum. Efter en stund så 

kommer en kille fram och frågar om han får låna Eriks mobiltelefon, vilket han får. 

När Erik och Axel ska gå av bussen så ber Erik att få tillbaka mobiltelefonen. Killen 

säger att han inte har den kvar utan att det är en annan person på bussen som har 

telefonen och syftar på två killar som sitter längre fram i bussen. Samtidigt så 

kommer det fram ytterligare en kille fram och frågar vad Erik lyssnar på för musik 

och pekar på Eriks minidisc. Samtidigt så tar killen minidiscen av Erik. Erik frågar 

då om han kan få tillbaka sina saker men får då till svar att det kan han glömma. 

Den ena killen säger att de ska stick .annars så ska det hoppa på deras huvuden. 

Erik och Axel springer därifrån och vänder sig om för att se om de är förföljda. De 

ser då att en av de tre killarna börjar att springa efter. Erik och Axel springer till 

fritidsgården och ringer polis. 

 

Vi vill inleda fördjupnings arbete med att beskriva hur ett rån skulle kunna gå till sett 

utifrån det lästa anmälningarna som vi har tagit del av. Exemplet med Erik är 

autentiskt. 

Anmälan som gjordes till polisen rubricerades som rån.  

 

I Brottsbalken 8:5 definieras rån som ”Den som stjäl medelst våld å person eller 

medelst hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara eller,  

sedan han begått stöld och anträffats på bar gärning sätter sig med sådant våld 

eller hot till motvärn mot den som vill återtaga det tillgripna dömes för rån”.   

 

Vi har valt att skriva om personrån / ungdomsrån för att vi tycker att det är ett 

intressant och aktuellt ämne. Vi kommer hädanefter i arbetet enbart fokusera 

ungdomar som rånar ungdomar. Våran bild av ungdomsrånen är att det har ökat 

under senare delen av nittiotalet. 
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Vi tror att problemen med ungdomsrån är ett nationellt problem. Vi har kunnat se att 

i Västmanland och Västerås har ungdomsrånen ökat markant under de senaste åren
1
. 

Vi har dock valt att inte skriva om Västmanland utan om Västerås eftersom att vi vet 

utifrån de anmälningar vi har läst, att de flesta rånen begås där. Västerås är en relativt 

stor stad med ca 128 000 invånare och är en typiskt industristad med närhet till 

Uppsala och Stockholm.  

 

Syfte 

 

Syftet med vårat fördjupningsarbete är att öka våran och andras kunskap om 

ungdomsrån. Var, när och hur sker ungdomsrån och vem är gärningsman, vem är 

rånoffer.     

Vi vill också försöka att lägga fram olika sätt att förebygga ungdomsrån. 

Syftet är också att visa hur man arbetade i Västerås under några månader 2002 - 2003 

med en riktad insats mot ungdomsrån för att försöka komma åt problemet.  

I vårat fördjupningsarbete har vi valt att arbeta med följande frågeställningar: 

• Hur ser problemet med ungdomsrån ut i Västerås? 

• Var, När, Hur? 

• Vem rånar? 

• Vem är rånoffer? 

• Förebyggande arbete? 

 

Teori 

 Brottsprevention 

Olika faktorer spelar in för att en person ska kunna begå brott och för att sedan kunna 

arbeta brottspreventivt. Två teorier som vi vill belysa i sammanhanget är 

rutinaktivitetsteorin
2
 och beslutsteorin

3
. 

  

Brottsligt beteende styrs av samspelet mellan följande faktorer.  

 Individens brottbenägenhet 

                                                
1
 Bilaga 3 

2
 Torstenson, M & Wikström, P H (1995) Brottsprevention och problemorienterat  polisarbete. 

3
 Torstenson, M & Wikström, P H (1995) Brottsprevention och problemorienterat  polisarbete. 
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 Omfattningen av frestelser och friktioner(provokation) 

 Möjligheter och tillfällen att begå brott 

 Upptäckt och straffrisk. 

Individens brottsbenägenhet  utvecklas i de tidiga uppväxt åren. Att skapa bra 

uppväxtförhållanden är viktigt samt stärka de socialbanden till samhället och 

förmågan till självkontroll.  

 

Frestelser och friktioner ( provokation ) förmåga att motstå frestelser och 

provokationer det vill säga att inte falla för stundens ingivelser utan att först 

reflektera över eventuella konsekvenser av sitt handlande, detta utgör delar vi kalla 

självkontroll. Stöldbegärliga varor är exempel på frestelser. Viljan att begå brott 

påverkas eftersom de ofta föregås av någon form av planering och riskbedömning. 

Friktioner kan utlösa våldshandlingar som uppkommer utav irritation och frustration 

ex vid ett personrån om målsägaren inte vill lämna från sig saken. 

 

Möjligheter och tillfällen att begå brott  här pratar man om rutinaktivitetsteorin som 

kan visa hur gärningsmannen resonerar innan han begår brottet. Enligt 

rutinaktivitetsteorin så krävs det  för att ett brott ska kunna begås en  motiverad 

gärningsman, attraktivt objekt, brist på kapabla väktare( bristande kontroll). Med 

det menas att om en tillräckligt motiverad gärningsman /kvinna kommer i kontakt 

med ett attraktivt objekt och det samtidigt brister i kontrollen så är sannolikheten att 

gärningsmannen begår brottet. 

 

Upptäckt och straffrisk  här pratat man om beslutsteorin och det hot om straff 

individen uppfattar som möjlig. Beslutsteorin tar upp olika inriktningar på hur man 

kan bekämpa olika brott:  Öka upptäcktsrisken, försvåra genomförandet, minska 

utbytet av brott, försvåra bortförklaringar. För att straffhotet ska ha någon effekt 

på en potential gärningsman så gäller det att hotet avskräcker denne från att begå 

brott. Personen måste alltså när han står i begrepp att begå den brottsliga handlingen 

förstå vad innebörden av ett eventuellt straff kommer att få för konsekvenser. 
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Reparativ rättvisa ,Medling. 

 

Reparativ rättvisa strävar att ”ta ner” rättvisan till en nivå närmare dem det berör. Ett 

av de mest spridda och tillämpade uttrycken är just medling vid brott. Medling
4
 har 

på senare tid blivit en allt viktigare roll när det gäller brottsprevention. Vid  medling 

avses att få till ett möte mellan förövare och offer. Gärningsmannen berättar vad som 

föranlett händelsen och offret talar om vilka konsekvenser det har inneburit för 

honom. Samtalet leds av en opartisk medlare som strukturerar och anger ramarna för 

mötet. Tillsammans försöker gruppen reparera den skada som skett. Även om 

medlingen i sig kanske inte leder till något avtal mellan parterna så det en viktig 

pedagogisk funktion genom att gärningsmannen får träffa offret. Gärningsmannen får 

en insikt hur allvarligt brottet har upplevts av offret. 

 

Metod 

 

För att söka information till vårt arbete så har vi varit i kontakt med poliser i Västerås 

som arbetat i personrånsgruppen under aug 02 – maj 03, vi har dock ej gjort några 

personliga intervjuer utan fått skriftlig information. Vi har tagit del av 

underrättelseavdelningens material angående de problem som fanns i Västerås under 

2002-2003, samt läst anmälningar som vi slumpvis tagit ut ifrån 

RAR
5
.Anmälningarna sträcker sig ifrån aug 02 fram till november 03. 

  

För att få en inblick i de kriminologiska teorier som vi har belyst så har vi läst 

Brottsprevention och problemorienterat polisarbete
6
 och Problemorienterat 

polisarbete enligt Värmlandsmodellen
7
. Annan litteratur som vi också använt oss av 

är BRÅ:s rapport 2000:6 om ungdomar som rånar ungdomar i Malmö och 

Stockholm. Även om rapporten visar Malmös och Stockholms problem så är 

                                                
4
 Clevsköld, Lars & Thunved, Anders (2001) Samhället och de unga lagöverträdarna. 

5
 RAR är polisen anmälningssystem och står för Rationell anmälningsrutin 

6
 Torstensson, Wikström 1995 

7
 Dahl & Sundelin 1999 
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problemmönstret det samma i Västerås. Vi har också tagit hjälp av BRÅ:s hemsida
8
. 

För att kunna belysa våra idéer om medling så har vi hämtat informationen ur  

Samhället och de unga lagöverträdarna. 

 

 

Resultat och analys 

 

Ungdomsrånen i Västerås 

Under perioden augusti 02-maj 03 så har det gjorts ca 82 anmälningar om personrån i 

Västeråskommun och det är mestadels ungdomar som rånar ungdomar. Det vi kan se 

är att det i huvudsak är yngre personer som drabbas och att tillgreppen har varit 

mobiltelefoner och kontanter. Det är övervägande unga män i ålder 15- 20 år som 

blir utsatta för brottet. Vid brottstillfället har det förekommit hot om våld och även 

fall av misshandel. I många fall har det förekommit knivar och i vissa fall har 

personer blivit knivskurna. Gärningsmännen har oftast varit flera stycken vid brottets 

tillfället och vanligtvis varit 3-5 st. Brotten har kunnat koncentrerats till centrum och 

västra delarna av Västerås. I många fall har gärningsmännen uppgetts ha haft 

invandrarbakgrund. 

Målsägaren har ibland kännedom om vem som skulle kunna vara gärningsman men 

törs allt som oftast inte berätta detta vid förhör. Anledningen till det  kan bero på  en 

skuld  som målsägaren har till den misstänkte. Det kan också vara hot som gör att 

målsägaren inte vill berätta vem gärningsmannen är. Vidare så har ungdomsenheten i 

många fall god kännedom om både gärningsmän och målsägare sen tidigare. 

Västeråspolisen tror att det finns någon eller några grupperingar av ungdomar med 

invandrarbakgrund  som sysslar med ungdomsrån. Ungdomsgängen ger sig på unga 

män och kräver att få deras mobiltelefoner. Brottsplatserna varierar, unga män på väg 

hem ifrån centrum mot västra stadsdelarna verkar vara det mest aktuella rånoffret. 

 

I Västerås fick man på ungdomsenheten direktiv om att försöka lösa den stora 

ökningen av personrån som skett under de senaste åren. Det bildades en 

personrånsgrupp bestående av ungdomsenheten, gatulangningsgruppen och 

vaneförbrytargruppen. Personrånsgruppen fick uppgifter om att alla rån inte var äkta 

                                                
8
 www.bra.se 
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utan att en del var ”fejkade”. Att rånen var fejkade fanns inte styrkt men det fanns 

saker som kunde tala för det. Det som talade för detta var att i samband med anmälan 

så kunde man erhålla en ersättning från brottsoffermyndigheten. 

Brottsoffermyndigheten ersätter brottsoffer med femtusen kronor för kränkningen 

som personen blivit utsatt för. Om det är en kniv inblandad i brottet så ökar 

ersättningen med det dubbla. Denna ersättning betalas ut när brottet är slutredovisats 

dvs. avskrivet eller redovisat till åklagare. Är ärendet fortfarande öppet betalar inte 

brottsoffermyndigheten ut någon ersättning. 

 

Enligt underrättelseavdelningen så har första- och andrahands åtgärder i dessa 

ärenden visat sig vara avgörande när det gäller lagförningen av ungdomsrån. Detta 

innebär att målsägande, vittnen och ev. teknisk bevisning ska ske så nära 

brottstillfället som möjligt. När en misstänkt person finns så ska man sträva efter att 

förhöra denne så snabbt man kan. 

 

 

Personrånsgruppen arbetade enligt följande direktiv under tiden augusti 02 fram till 

maj 03 

 

Anmälningsupptagning. 

 Anmälningsupptagningen ska inte tas upp på telefon 

 I första hand ska personrånsgruppen, i andra hand spanjour och i tredje hand 

övrig polis/civilpersonal ta upp anmälan. 

 

Målsägande. 

 Ska omedelbart höras ingående på polisstationen 

 Målsägande ska alltid själv närvara vid anmälningsupptagningen 

 

Brottsplats. 

 Vid alla personrån ska alltid en polispatrull skickas till den angivna brottsplatsen 

 Om personrånsgruppen inte är disponibel ska  Prio1 patrull skickas till platsen. 

 Hundpatrull till brottsplatsen (söka spår, följa upp målsägarens berättelse om vart 

den misstänkta gärningsmannen tagit vägen) om möjlig vid alla rån. 
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Saknas uppgifter beträffande gods ska målsägande uppmanas att skyndsamt 

inkomma med uppgifter för tilläggsanmälan. 

 Informera målsägaren vart de ska leta efter dessa uppgifter ex mobilens imei
9
nr, 

kontakta operatör om inte originalkartongen med imei uppgifter finns tillgänglig 

och kvitton. 

 Föräldrarna kontaktas för information och bekräftelse.  

 

Slutsats av Västeråspolisens arbete. 

Om man sammanfattar personrånsgruppen arbete så gällde det för gruppen att så 

snabbt som möjligt fånga upp målsägande för att på ett tidigt stadium få klarhet om 

vad som hade hänt. För att göra detta möjligt sa man bla att alla målsägande skulle 

höras omedelbart i samband med anmälan. Polispatrull skulle skickas till platsen för 

att följa upp spår av en misstänkt gärningsman. Man försökte också få en så komplett 

anmälan dvs. kvitto, identifierings nummer på mobiltelefoner etc. så att man om 

möjligt skulle kunna spåra godset vid ett senare tillfälle. 

 

När, Var, Hur? 

  

Vi ville veta när, var, hur rånen begicks. För att ta reda på om ungdomsrånen läste vi 

ca 50 anmälningar och tog del av underrättelseavdelningens rapport. Vi fick fram 

följande: 

 

När? 

Det man kan utläsa av anmälningarna är att generellt så sker ungdomsrånen till stor 

del kvälls och nattetid. Vi kan även utläsa att natt mellan onsdag/torsdag, 

fredag/lördag och lördag/söndag är då det sker flest ungdomsrån. Om man tittar på 

ett helt dygn och under en hel vecka blir resultatet enligt följande: Under dagtid 

mellan 06.00 – 18.00 sker ca 20% av ungdomsrånen, mellan klockan 18.00 – 24.00 

sker ca 35% av ungdomsrånen. Mellan 24.00 och 06.00 sker resterande ungdoms rån  

dvs. 45%. Det som är intressant är att ut av de 45 % så sker 30% mellan 24.00 och 

                                                
9
 IMEI nummer är mobiltelefonens identifikations nummer. Numret medföljer vid köp av telefonen. 
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02.00 det skulle man kunna kalla ”Hot Times
10

”. Vi talar här om att det är som störst 

risk att bli rånad efter 24.00 och två timmar framåt.  

 

 

Var? 

Underrättelseavdelningens rapport visar att ”hotspotsen
11

” sträcker sig ut från de 

centrala delarna och vidare mot de västra delarna (se bilaga1). Med västra delarna 

menas Råby, Bäckby och Hammarby. För att beskriva stadsdelarna i korthet så kan 

man säga att de personerna som bor där tillhör den undre medelklass. Västra delarna 

är inte ensamt problemområde när det gäller brott i allmänhet men när det gäller 

ungdomsrån så sker de flesta av ungdomsrånen just där. Det finns egentligen ingen 

förklaring till det men polisen i Västerås tror att gärningsmännen bor i området eller 

att de har kontakter där. Det gör att de fort kan försvinna från platsen vilket gör att 

det blir attraktivt att begå brotten. 

 

 

Hur? 

Ungdomsrånen genomförs på fler olika sätt men det finns tillvägagångssätt som är 

vanligare än andra. Ungefär 30% av de anmälningar vi studerat så är det två eller 

flera gärningsmän. Dessa gärningsmän hotar den de skall råna med verbala hot och 

väldigt ofta används kniv eller liknande föremål. Av de anmälningar vi studerat så 

användes kniv i ca 36% av ungdomsrånen. Det har även förekommit fall av 

misshandel i form av sparkar eller slag. Misshandeln har dock ej varit grov. 

  

Vem är rånaren? 

  

När man läser anmälningarna så kan man se att en stor del av gärningsmännen är just 

män och i åldern 15-20 år. Enligt statistiken ifrån BRÅ som visar Västmanlands 

personråns situation ,där Västerås är residensstad ser man att rånen har ökat. 

Misstänkta mellan 15-20 år utgör hälften av alla misstänkta, kvinnor är 

underrepresenterade som gärningsmän i statistiken
12

. Motiven till rånen varierar. I 

                                                
10

 Hot times innebär de mest frekventa tiderna då brottet begås. 
11

 Hot spots är de platser som oftast begås brott. 
12

 se bilaga2 
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och med att samhället nästan kräver att man ska ha den senaste mobilen, minidisken, 

mopeden etc. så skapas ett motiv för den som inte har råd till allt det som tidigare har 

nämnts. I andra fall kan det vara skulder som målsägaren kan ha till gärningsmännen 

tex. narkotika eller pengar.  

 

I inledningsskedet på vårat fördjupningsarbete var vi i kontakt med polisen, för att få 

material till arbetet. Vi fick då indikationer på att de misstänkta vid ungdomsrån var 

kraftigt överrepresenterade av personer med invandrarbakgrund. Vi vill dock 

understryka att det även fanns svenskar som hade begått brott av samma typ. Det går 

dock inte att komma ifrån att andra generationens invandrare finns med i de flesta 

anmälningar som vi har läst. Även om man inte kan läsa direkt att anmälaren har 

angett någon person så har ändå ett visst signalement uppgetts som skulle tyda på att 

gärningsmännen har annan nationalitet. Exempelvis kan det stå att personen hade 

utländskt utseende, pratade dålig svenska mm. 

Av 40 stycken anmälningar som Underrättelse avdelningen hade sammanställt så 

hade ca 

60 % av de misstänkta invandrar bakgrund. Man kan generellt se att i BRÅ:s statistik 

när det gäller ungdomsrån så är ungdomar med invandrarbakgrund är   kraftigt 

överrepresenterade bland de misstänkta gärningsmännen.  

 

I BRÅ s rapport Ungdomar som rånar ungdomar i Malmö och Stockholm kan man 

också läsa att varken droger eller alkohol verkat ha haft någon betydelse i 

sammanhanget när det gäller gärningsmännen. Vi kan anta att detta även borde gälla 

Västerås. 

 

Vem är rånoffer? 

 

När vi läste underrättelseavdelningens rapport och anmälningarna så har vi kunnat se 

att målsägaren i de flesta fall har varit män. Ett tydligt mönster som vi har sett är att 

målsägaren är födda på senare delen av 80-talet. Det man mer kan säga är att 

mörkertalet skulle kunna var stort eftersom att en stor del av målsägarna är unga och 
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då inte vågar att gå vidare med en anmälan. I BRÅ s rapport om ungdomsrån
13

 så står 

det om rånoffrens erfarenheter. Det man kan läsa ut av rapporten är att hälften av de 

tillfrågade offren kände sig kränkta och förnedrande. Drygt 80 procent kände hat och 

hämndkänslor ofta mer än en månad efter själva händelsen. Man kan också läsa i 

rapporten att en del av offren valde att inte tala om händelsen för sina föräldrar och 

att det var rädda för att möta rånaren vid ett senare tillfälle. Det som står att läsa i 

BRÅ:s rapport talar om problematiken i Malmö och Stockholm, men generellt sett så 

kan man säga att de som har råkat ut för ett rån har liknande känslor som de i Malmö 

och Stockholm. 

 

 

Förebyggande arbete? 

 

Som poliser kan vi förebygga brott bäst med hjälp av situationell brottsprevention. 

Med detta menas att minska människors möjlighet till att begå brott. Detta genomförs 

med att försöka  påverka människor i deras handlande samt den fysiska utformningen 

av olika miljöer exempelvis infrastrukturen. Man kan tex. primärt: polisövervaka 

områden, ha brottsförebyggande aktiviteter, sekundärt: rikta övervakning till 

speciella tider/platser, reagera mot riskbeteenden och tertiärt: polisiära 

tvångsåtgärder, lagföra. Det är viktigt att innan vi sätter in åtgärder mot problemet 

har klart för oss vilka faktorer som samspelar för att ett brott ska inträffa. När vi väl 

har fått den kunskapen så räcker det med att en av de faktorerna påverkas. Vi måste 

även ta hänsyn till den sociala brottspreventionen, dvs. föräldraskap, skolpersonal 

och andra som arbetar med ungdomar. Social brottsprevention syftar till att minska 

människors benägenhet att begå brott. Viktigt här är att utveckla individens förmåga 

till självkontroll och stärka de socialbanden till samhället. 

 

Slutsats och diskussion. 

 

Som det tidigare har behandlats i vårt arbete så har problemen med ungdomsrån varit 

huvudsak i de centrala delarna i Västerås och som sedan strålat ut mot de västra 

delarna. Endast ett fåtal rån har skett i de norra och östra delarna av Västerås. Man 
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har också kunnat se att rånen begås av män och att en stor del av gärningsmännen har 

varit i åldern 15 –20 år och att många har haft utländskt ursprung. Vi har även kunnat 

se att moduset vid rånen oftast varit  någon form av knivhot och att det varit mer än 

en gärningsman med i bilden. Offren har varit största delen män i åldern 15-25 år och 

de rånaren kommit över har till 50 % varit mobiltelefoner eller kontanter. 

 

Ut av det material vi har fått fram så tror vi att mörkertalet  kan vara stort eftersom 

många av målsägarna är unga och att det resulterar i att de inte vågar att anmäla 

händelsen. Det kan även vara så att målsägaren kan ha någon slags relation till 

gärningsmannen, tex. skulder och att på grund av det inte har anledning till någon 

anmälan. 

Samtliga faktorer anser vi enligt rutinaktivitetsteorin har stämt in. Det vi kan se är att 

det finns en motiverad gärningsman, syftet har varit att ta mobiltelefon, ett objekt har 

alltså funnits och bristen på någon form av ”väktare” i form av polis, övrig 

medborgare varit tydlig. Själva rånet kan ha varit svårt för folk runt omkring att 

uppfatta eftersom rånet har skett av flera gärningsmän som kunnat täcka varandra vid 

brottstillfället.  

Det som vi vill är man måste minska anonymiteten hos den tilltänkta 

gärningsmannen, försöka att rikta in övervakningen på centrum och väster och 

kanske göra strategiska utredningar. 

 

Vad vi har fått fram ifrån underrättelseavdelningen i Västerås var att många personer 

redan är ”kända” för liknande brott. För att komma åt gärningsmännen så måste vi 

störa dessa personer genom att ”visa” oss för dem tex. besöka dem på deras adresser, 

så fort man får chansen prata med dem när vi stöter på dem dvs. minska 

anonymiteten. Vidare så kan vi fotografera personerna och även de som kanske rör 

sig i samma kretsar. Tillstånd för att skapa någon form av tillfälligt register kan man 

söka hos RPS och göra ett så kallat ”särskilt underrättelse register (SUR
14

)”  Detta 

register kan sparas i ett år. Med hjälp av detta register skulle man kunna minska 

anonymiteten ännu mera.  
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 SUR: Särskilt underlättelse register. Används i utredningar för att kunna registrera personer som 

inte är misstänkta för brott. Ett år får registret finnas. Starkt tillgångs skydd. Syftet är att det ska leda 

till en operativ insats. 
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Eftersom att rånen i huvudsak skett i de centrala och i de västra delarna och att 

mycket skulle tyda på att gärningsmännen skulle kunna bo eller ha anknytning till 

området så skulle självklart en riktad övervakning vara lämpig. Sedan kan man 

fundera i att strategiskt utreda denna typ av brott vilket skull kunna innebära att 

gärningsmannen verkligen ser att utredning görs, det behövs dock inte alltid resultera 

i någon lagföring. Medling skulle också vara ett sätt att få gärningsmannen att förstå 

vilka konsekvenser brottet har fått för den som drabbats. Medlingen kan på så sätt 

leda till att gärningsmannen nästa gång överväger att inte begå brottet. Vi tror att 

idéen om medling lämpar sig bäst när det gäller de yngre gärningsmännen eftersom 

de fortfarande kan tänkas att ändra sin brottsliga bana. I boken ”Samhället och de 

unga lagöverträdarna” så kan man läsa att medling blivit en allt viktigare inslag när 

det gäller brottsförebyggande arbete. Vi tycker att polisen ska ha en arbetsplan så alla 

som kommer i kontakt med ett ungdomsrån alltid hanterar det på liknande sätt. 

 

När vi behandlade förebyggande arbete så belystes även vikten av socialprevention. 

Vi tog upp vikten av god självkontroll och stärka de sociala banden. Vi anser att en 

problemlösning inte enbart ligger hos polisen. För att kunna komma åt problemen 

med ungdomsrånen så tycker vi att det kan det vara lämpligt att ta hjälp av andra 

aktörer exempelvis skolan, socialtjänsten, fritidsgårdarna, kyrkor och föreningar. I 

skolan finns nästan alla ungdomar även på fritidsgårdarna och vissa ungdomar har 

även en kontakt med socialtjänsten. Ett exempel skulle kunna vara att bilda en 

arbetsgrupp tillsammans som dock arbetar var och en på sitt håll för att komma åt 

samma problem så man inte dubbelarbetar. Arbetsgruppen har träffar då de 

utvärderar sin arbetsinsats och sätter upp nya riktlinjer hur arbetsgruppen ska gå 

vidare. Denna arbetsgrupp ska bestå av personer som träffar ungdomarna ofta tex. 

lärare, fritidsledare, socialsekreterare och andra som arbetar med ungdomar. Det ska 

inte bara finnas en sådan här arbetsgrupp utan en i varje område tex. en arbetsgrupp 

knuten till varje högstadieskola, så att de som ingår i arbetsgruppen känner sitt 

område och ”sina” ungdomar. 

 I grund och botten så anser vi att det är mycket av ett föräldraansvar. För att kunna 

nå dessa föräldrar så är givetvis skolan en bra aktör. Det vi tror är att föräldrar till 

invandrarungdomarna inte kan nås på samma sätt som svenskarna pga. av olika 

anledningar tex. språksvårigheter och ett möjligt utanförskap ifrån det svenska 

samhället. Det man skulle kunna göra är att försöka nå dessa föräldrar genom olika 
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etniska föreningar för att ge föräldrarna den informationen som de så väl behöver. 

Detta gäller inte alla invandrarföräldrar men det kan vara ett bra komplement. 

Sammantaget så tror vi att detta skulle kunna stärka självkontrollen och de sociala 

banden i tidig ålder. När vi har gått igenom anmälningar och rapporter så har vi som 

vi nämnt tidigare sett att andra generationens invandrare är högt representerade som 

gärningsmän. Därför anser vi att man måste lägga mycket energi på att försöka att 

följa upp dessa ungdomar och då menar vi både polis och socialtjänst. Vi anser att en 

gemensam uppföljning mellan polis, skola, socialtjänst etc. ska göras kontinuerligt 

för att en så effektiv brottsbekämpning ska bli möjlig. 

 

Media skulle också kunna vara till hjälp i sammanhanget. Att i någon form tala om 

att polisen arbetar med problemet under en längre period och samtidigt berätta att 

problemet med ungdomsrånen har ökat. 

 

Som vi har tagit upp i vårt fördjupningsarbete så arbetade man i Västerås med en 

riktad grupp mot ungdomsrån under en viss tid. Så som personrånsgruppen arbetade 

under aug 02 till maj 03  tror vi kan ha en positiv effekt i längden. Det som var synd 

var att det än så länge inte har blivit någon utvärdering av deras arbete. Hade man 

gjort en ordentlig utvärdering så kanske man hade kommit vidare i arbetet med 

problemen med ungdomsrån. Vi tror att med tanken på de ”attraktiva” objekt som 

finns hos ungdomar i samhället så finns risken med att personrånen kommer att förbli 

ett problem. Därför tror vi att en mer permanent lösning med en personrånsgrupp 

skulle vara att föredra. Vi anser att en kontinuerlig gemensam uppföljning av polis 

och de övriga aktörerna görs för att snabbt kunna verka om problemen skulle bli 

större 
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Bilaga 2 

 

Antal anmälda personrån, misstänkta i Västerås och Västmanland 
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Enligt diagrammet så kan man utläsa att det skett en ökning av anmälda personrån i 

Västmanland och i Västerås. I Västmanland anmäldes det 78 personrån 1999. 2002 

var antalet anmälningar uppe i 160, en fördubbling på tre år. I Västerås har antalet 

anmälningar också ökat de senaste åren bortsett från 2001 då 48 anmälningar 

mottogs. 

Diagrammet visar också antal misstänkta i Västmanland. Syftet är att visa vem den 

misstänkte är. Anmärkningsvärt är att antalet misstänkta har legat på en jämn nivå 

hela tiden. Misstänkta mellan 15 – 20 år varierar från år till år men är i snitt ungefär 

hälften av alla misstänkta. Misstänkta  kvinnor förekommer nästan inte alls. Av 

diagrammet kan man se att 1999 och 2002 var det inte några misstänkta som var 

kvinnor.    

(Brottsförebyggande rådet (BRÅ). www.bra.se 2003-11-26)  
(Underrättelseavdelningen i VästeråsBilaga 3 
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Bilaga 3 

 

Diagram över anmälda personrån i Västmanland. 

 

 

Diagrammet visar hur många anmälda personrån det var i Västmanland från 1988 – 

2002. 

Det man kan utläsa av diagrammet är att antalet anmälda personrån har varit relativt 

jämt fördelat fram till 1996 sedan har det ökat stegvis fram till 2002. 

(Brottsförebyggande rådet (BRÅ). www.bra.se 2003-11-26) 

(Underrättelseavdelningen i Västerås) 
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Diagram över antal anmälda personrån och misstänkta i Västmanland 

 

 

(www.bra.se 2003-11-26) 

Enligt diagrammet så kan man utläsa att det skett en ökning av anmälda personrån i 

Västmanland. 1998 var det 63 anmälda personrån 2002 hade det ökat till 160 anmälda 

personrån. Antalet misstänkta ligger på en jämn nivå, misstänkta mellan 15 – 20 år varierar 

lite från år till år men är i snitt ungefär hälften av alla misstänkta. De misstänkta är nästan 

alltid män.    
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DIAGRAM ÖVER ANMÄLDA PERSONRÅN 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sammanfattning  

Under de senaste åren så kan man se en ökning av personrån och det är i huvudsak relaterat 

till brottslighet med ungdomar inblandade. Vi vill dock påpeka att om man skulle läsa i 

statistiken så är ungdomsrån inte högt representerat i den allmänna brottsstatistiken. I de 

anmälningar som vi studerat har det kommit fram att objekten för rånarna är i huvudsak  

mobiltelefoner och kontanter. Både gärningsmän och målsägare har mestadels varit män, även 

om det  dock förekommer kvinnor både bland målsägare och i fåtal fall också som 

gärningsmän. Det vi också har sett är att andra generationens invandrare är kraftigt 

överrepresenterad. 

 

Med hjälp av olika kriminologiska teorier, rutinaktivitetsteorin och beslutsteorin så har vi 

belyst hur ett rån kan bli möjligt i praktiken och vilka faktorer som spelar in för att det ska 

kunna hända. För att komma fram till våra slutsatser så har vi utgått  från ungdomsenheten 

och underrättelseavdelningen när det gäller personrån / ungdomsrån.  

 

Vårat syfte med det här fördjupningsarbetet har varit att få ökad kunskap om personrån där 

ungdomar är gärningsmän. Vi har utgått ifrån Västerås problem men även försökt att skaffa 

oss en generell bild av problemet i landet. De förebyggande åtgärder som redovisas i det här 

arbetet är bla att försöka minska gärningsmännens anonymitet, rikta in spaning mot kända 

personer och områden etc. Vi har också tagit upp samarbete mellan olika aktörer som skulle 

kunna beröras.  
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