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Sammanfattning 
 

 

Vid en kartläggning som genomfördes 2003 av polismyndigheten i Skåne av 

kriminella ungdomsgäng framkom det att i Malmös stadsdel Rosengård fanns det 

cirka 100 kriminellt aktiva ungdomar. Undersökningen kunde också konstatera att 

det fanns ett antal verksamma ungdomsgäng i området. Med vetskap om att 

ungdomskullarna kommer att öka de kommande åren i Skåne med en topp under 

2005-2008 ser polisen en risk för ökad ungdomskriminalitet i området. Med detta 

som bakgrund vill jag veta hur man utifrån denna information valt att arbeta med 

ungdomskriminaliteten i Rosengård. Syftet med detta fördjupningsarbete är att ta 

reda på hur polisen arbetar mot ungdomsbrottslighet i stadsdelen Rosengård. Mina 

frågeställningar rör gängmiljöerna och polisens handlingsplan mot 

ungdomskriminaliteten. Mitt tillvägagångssätt har varit att granska dokument från 

polismyndigheten i Skåne och att läsa litteratur rörande ungdomskriminalitet. 

Teorier som berör ungdomskriminalitet till exempel den socialekologiska teorin 

och Professor Malcolm Kleins teori om benämningen gäng kommer att tas upp i 

arbetet. 

För att få ökad kunskap om hur man arbetar i Rosengård har jag att intervjuat 

polisinspektör Erik Jansåker. Han arbetar som närpolis i Rosengård och har tio års 

erfarenhet av arbete med unga kriminella. Omfattningen begränsas till 

tidsperioden 2003-2005 och inriktas på polisiära frågor. Vad jag har kunnat 

konstatera är att myndigheten har uppmärksammat problemet med 

ungdomskriminalitet och utarbetat strategier och lokala handlingsplaner. I 

Rosengård arbetar man mot ungdomskriminaliteten med en utarbetad modell som 

innebär individorienterade insatser mot ledargestalter och de mest brottsaktiva 

ungdomarna. Målet är att ledargestalterna ska bli föremål för de sociala 

myndigheternas åtgärder. Det råder delade meningar om hur man ska definiera 

ungdomsgrupperna i Rosengård, som gäng eller inte.  
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1  Inledning 
 

Några bostadsområden har utmärkt sig mer än andra vad gäller 

ungdomskriminalitet. Ett av dessa bostadsområdet är Rosengård i Malmö. Den 

bild som ofta ges av Rosengård är ett område med hög brottslighet. Särskilt har 

ungdomsbrottsligheten uppmärksammats. I tidningar har man kunnat läsa att 

det har gått så långt att ambulanspersonal begär poliseskort när de ska in och 

arbeta i området.1 Polisen åker inte heller in i området utan att ha tillgång till en 

extrapatrull. Det finns en risk för att polisbilarna skall bli vandaliserade vid 

ingripanden.  

1.1  Bakgrund 

 

Rosengård byggdes under 1960-70 talet som ett led i det så kallade 

miljonprogrammet. Avsikten var att bygga en miljon nya bostäder i Sverige. 

Rosengård har i dag ca 21 500 invånare. Av dessa har cirka 84 procent utländsk 

bakgrund. Det talas upp till 50 olika språk. De sex största folkgrupperna är från 

Jugoslavien, Irak, Bosnien-Hercegovina, Libanon, Polen och Somalia. 2  Det 

område som utmärker sig när det gäller ungdomsbrottlighet i 

Rosengårdsområdet är Herrgården. Enligt Erik Jansåker, inspektör vid 

närpolisområdet Rosengård, är arbetslöshetssiffran hög i området och i nuläget 

uppe i cirka 90 procent. Ungdomarna har inget att göra på fritiden. Detta blir en 

grogrund för uppkomsten av negativa fritidssysselsättningar då de yngre inte 

har något att göra. De ser upp till de äldre som kan locka med spänning och 

grupptillhörighet.3 

                                                
1 Bergstrand, M, Ambulans med förhinder, http://sydsvenskan.se/malmo/bergstrandkronika/article77066.ece  

(2004-08-24) 
2 Befolkning 
http://www.malmo.se/stadsdelar/rosengard/faktaomrosengard/befolkning.4.33aee30d103b8f15916800046387.
html (2005-05-21) 
3 Jansåker, E, Intervju med Erik Jansåker, inspektör vid närpolisområdet Rosengård utförd av Lars Erik 
Sköld (2005-05-05) 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur polisen arbetar mot 

ungdomskriminaliteten i Rosengård. Varför jag valde just Rosengård är att det 

är ett område som har uppmärksammats i massmedia och jag blev intresserad 

av att ta reda på hur polisen arbetar.  

1.3  Frågeställningar 

 

Förutom att ta reda på hur polisen arbetar mot ungdomskriminaliteten i 

Rosengård kommer jag även att besvara frågorna:  

 

Hur ser gängmiljöerna ut i Rosengård? 

Hur ser polisens handlingsplan mot ungdomskriminaliteten ut? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Omfattningen av detta arbete begränsas till tidsperioden 2003-2005. Jag har 

begränsat mig genom att fokusera på polisiära frågor.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

 

Som underlag har jag använt följande dokument från Polismyndigheten i Skåne; 

Kriminella ungdomsgäng i Skåne 2004 (ALM-491-568/04), Handlingsplan för 

insatser mot ungdomskriminalitet i Malmö 2004, Verksamhetsplan 2005 och 

Polisstyrelsens Mål och riktlinjer för polismyndigheten i Skåne budgetåret 

2005. Dokument från polisens Intrapolis har också använts. Utifrån dessa 

dokument har jag läst in mig med särskild inriktning mot Rosengård. Eftersom 

dessa dokument inte visar den praktiska tillämpningen har jag valt att intervjua 

inspektör Erik Jansåker, som arbetar som närpolis i Rosengård och har tio års 
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erfarenhet av ungdomskriminalitet. Intervjun kommer att presenteras i form av 

en intervjusammanställning under resultatdelen. 

2 Teori 
 

Redan filosofen Sokrates som levde ca 470-399 före Kristus uppmärksammade 

ungdomarnas negativa beteende. Om ungdomsvåldet har ökat den senaste tiden 

råder det delade meningar om. Att ungdomsvåldet är ett våld som uppstår just 

under tonårstiden finns det inte heller belägg för. Man kan dock slå fast att 

våldsproblematiken som uppstår före tonåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet. 

Detta visar på vikten av tidiga insatser för barn och föräldrar i riskzonen. 4 

 

Det finns en mängd olika definitioner på kriminella ungdomsgäng. Exempelvis  

anser Professor Malcolm Klein på University of Southern California att om en 

grupp ungdomar uppfyller fyra parametrar så kan man anse denna grupp som ett 

ungdomsgäng.  

Dessa parametrar är: 

- Gruppens varaktighet är minst sex månader. 

- Medlemmarna tillbringar mesta delen av sin tid i gatumiljön. 

- Medlemmarna är ungdomar i åldern 12-25år. 

- Medlemmarna ser olagligt beteende som en del i sin identitet5 

Det finns två typer av kriminella ungdomsmiljöer i Skåne I den ena miljön bor 

gängmedlemmarna i samma stadsdel. De är organiserade genom ett ledarskap 

av en eller flera ledare. Det finns ett hierarkiskt ledarskap inom gruppen. 

Gruppen består till större delen av ungdomar med ett brottsförflutet. 

Ungdomsgängen begår brott tillsammans eller spontant tillsammans med andra 

brottsbenägna ungdomar  

 

                                                
4 Sandströms S, Ungdomsvåld orsaker och åtgärder.  Stockholm:Liber, 200 
5 Landvall, G, Kriminella Ungdomsgäng i Skåne 2004 - Uppföljning av åtgärder och effekter. En rapport från 

Läns KUT Skåne, ALM-491-568/04, februari 2005 
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I den andra miljön finns ett visst mönster. Ungdomar samlas på mötesplatser i 

området. Dessa mötesplatser kallar polisen för ”hot spots”. Det är ofta stora 

grupper ungdomar som samlas. Polisen har sett att upp till 50-100 personer kan 

samlas på dessa mötesplatser. De vanligaste samlingsplatserna är i cykeltunnlar 

och på skolgårdar.  I gruppen finns ungdomar som begått olika typer av brott 

men även ostraffade ungdomar. I dessa grupper finns det individer som har lätt 

att följa en stark ledare. Därför har ett fåtal förespråkare och ledare lätt att dra 

med sig andra ungdomar i brottsliga aktiviteter.6 I Rosengård arbetar man enligt 

Erik Jansåker inte efter någon speciell teori utan har utarbetat en egen modell. 

Han kallar den Rosengårdsmodellen. Den bygger på egna erfarenheter och en 

sammanställning från KUT (Kriminalunderrättelsetjänst) Skåne. KUT samlar in 

information från polisens register och bedömer vilka ungdomar man ska inrikta 

sig på. När listan är klar sker en dialog mellan den lokala polisen och KUT. Vid 

denna samverkan bestäms taktik och vilka personer man ska rikta sina insatser 

mot.7  

 

Med ungdomar i riskzonen avses i det här arbetet de som inte fyllt 18år och 

uppfyller någon av de fyra följande kriterierna: 

 

- återfallit i brott inom de senaste sex månaderna, 

- vid flera tillfällen har omhändertagits med stöd av LOB (Lagen om 

omhändertagande av berusande personer mm.) eller PL (Polislagen) 

- vid upprepade tillfällen har befunnit sig på olämpliga platser vid olämpliga 

tider, 

- vistats tillsammans med kriminella, missbrukare eller i annat fall olämpligt       

sällskap.8 

 

                                                
6 Landvall, G, Kriminella Ungdomsgäng i Skåne 2004 - Uppföljning av åtgärder och effekter. En rapport från 

Läns KUT Skåne, ALM-491-568/04, februari 2005 
7 Jansåker, E, Intervju med Erik Jansåker, inspektör vid närpolisområdet Rosengård utförd av Lars Erik  Sköld 
(050505) 
8 Polismyndigheten i Skåne, Verksamhetsplan 2005 (ALM-909-9000/04), Intrapolis (2005-02-17) 



Hur arbetar polisen mot ungdomskriminaliteten i Rosengård.  
Lars Erik Sköld 
 

 5 

2005-05-27 

Det finns ett samband mellan bebyggelse och brottslighet. Detta beskrivs i den 

socialekologiska teorin som bygger på Chicagoskolans forskning från 1920-

1930 talet. Chicagoskolan delade in amerikanska städer i zoner. Det visade sig 

att det fanns stor variation i brottslighet mellan de olika zonerna. Teorin har 

utvecklats och är än idag högst aktuell. Teorin flyttar fokus från individen till de 

sociala omständigheter som kan påverka en ung människa att begå brott. 

Bidragande faktorer till att unga blir kriminella anses var sämre ekonomiska 

förutsättningar, bristande utbildning och en hög arbetslöshet. Under sådana 

sociala förutsättningar är valet av en brottslig livsstil en tänkbar lösning på 

dessa problem enligt teorin. Dessa skillnader avspeglas bland annat i de stora 

variationerna i brottslighet mellan olika stadsdelar. Att etnisk bakgrund skulle 

ha någon inverkan på brottslighen tillbakavisas i teorin. Genom att 

brottsligheten var hög oberoende av vilka etniska grupper som bodde i området. 

Teorin visar på att orsaken ligger inte i etnicitet utan under vilka 

omständigheter människorna lever.9  

 

3 Resultat 
 

Här redovisas intervju med Erik Jansåker i förkortad form, rapport från Läns 

KUT Skåne, handlingsplan från Intrapolis och statistik från Polisområde 

Malmö.   

3.1 Hur arbetar polisen mot ungdomskriminalitet i Rosengård 

  

Erik Jansåker berättar att han arbetat med ungdomskriminalitet i tio år. Han har 

arbetat i Malmö city och i Rosengård. Han menar att ungdomskriminaliteten i 

Rosengård idag är en följd av flera orsaker. För närvarande finns det en 

överrepresentation av unga i området. Det finns ett utbrett skolkande som gör 

att unga går sysslolösa. Skolkandet kan vara en anledning till att det ser ut som 

det gör. En annan orsak är att det finns många föräldrar i området som inte tar 

sitt vuxenansvar. Föräldrarna stannar inomhus och resultatet blir att de brister i 

                                                
9 Sarnecki, J, Introduktion till kriminologi, Lund: Studentlitteratur, 2003   
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kontrollen av vad de unga gör. Kombinationen av skolkandet och den bristande 

vuxenkontrollen gör att det är lätt för gängen att rekrytera nya medlemmar. Det 

mest belastade området är Herrgården i Rosengård. Ett flertal kriminella 

ungdomar bor just i detta område. Rosengård är känt som ett mångkulturellt 

område. Här bor folk från hela världen. Det finns stora problem i området men 

de är inte så stora som massmedia vill ha det till. Erik menar att den 

massmediala bilden är överdriven. Det finns också ett positivt Rosengård som 

många inte vet om. Men den ökande ungdomskriminaliteten utgör ett problem. 

 

Erik berättar att målet vid civil spaning är att identifiera en grupp och avgöra 

vem/vilka som är ledare i gruppen och få bort ledarskapet från miljön. Tips 

kommer ofta från allmänheten. Idag finns tio personer som polisen vill avlägsna 

från miljön. I samarbete med de sociala myndigheterna har man för avsikt att få 

bort dem genom tillämpning av LVU (Lagen om vård av unga lagöverträdare). 

Tar man bort ledarna så minskar intresset för att fortsätta med kriminella 

handlingar bland ett flertal ungdomar.  

 

Som ett led i den operativa delen berättar Erik att man har brottsförebyggande 

samverkan med näringsidkare i området. Det kan handla om att lära känna 

ägaren till butiken och att ge råd och stöd vid brott. Andra grupper som man 

samverkar med är nattvandrare som finns i området. Det är eldsjälar som går ut 

på kvällarna och visar att det finns folk som bryr sig. Polisen har träffar med 

dessa grupper och man försöker gemensamt att komma på bra lösningar på 

problem som uppstått.  

 

Erik berättar att det har genomförts trygghetsundersökningar i området. Detta 

innebär att man skickar ut ett frågeformulär som har frågor gällande personens 

trygghetskänsla i området. Personen får svara på om den har varit utsatt för 

någon form av våld och i så fall var. Efter en analys av materialet har en 

helhetsbedömning gjorts av läget i Rosengård. Det har visat sig att det finns 

platser och områden som har upplevts som otrygga. Tanken är att uniformerad 

polis ska prioritera dessa områden och cirkulera där för att synas. Med detta 

hoppas man att trygghetskänslan skall öka för allmänheten. Allmänheten ser  
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endast de poliser som arbetar uniformerat. Detta upplever inte Erik som något 

problem utan påpekar bara att allt som de ouniformerade poliserna gör inte syns 

och att de jobbar lite i skymundan. Eftersom problemet med 

ungdomskriminaliteten i området har uppmärksammats har bättre resurser satts 

in. I de fall det behövs har området fått förstärkning.  

 

Polismyndigheten i Skåne har prioriterat arbetet mot ungdomsbrottsligheten och 

det gör att arbetet har effektiviserats. Även tiden för åtgärder har förkortats 

berättar Erik. Resultatet av arbetet har lett till fler anmälningar. Detta till följd 

av att polisen upptäcker fler brott med individorienterat arbetssätt. Med ökade 

resurser har de kunnat arbeta mer på fältet. Taktiken har också ändrats. Tidigare 

arbetade polisen ganska offensivt med personkontroller och andra åtgärder. Nu 

går man till väga på ett mjukare sätt. Detta har medfört en bättre relation till de 

ungdomar de jobbar mot. Problembilden är inte densamma som i Stockholm där 

man har organiserade ungdomsgäng som kräver hårdare insatser menar Erik. 

Polisen i Rosengård inriktar sitt arbete mot de mest brottsaktiva och de som kan 

ses ha en drivande funktion i grupperna. Erik väljer att inte använda ordet gäng 

utan menar att det i de flesta fall är tillfälligt sammansatta grupper som utför 

brott i Rosengård. Han understryker dock att det finns gängliknande 

grupperingar som är verksamma i området, men att grupperna är allt för löst 

sammansatta för att benämnas som gäng.  

 

Framtidsutsikterna för området med tanke på ungdomskriminaliteten är dyster 

enligt Erik. Inte ens med dubbla insatser från polisen kan man lösa problemet. 

Samhället måste ta ett större ansvar för att det ska bli en förändring. 

Problematiken är invecklad och polisen kan inte ensam lösa problemet. 

Föräldrar måste ta större ansvar för sina ungdomar och ge dem en bättre chans 

att komma ut i samhället. Rosengård är ett mångkulturellt bostadsområde. Det 

gör att många ungdomar känner att de inte passar in i det svenska samhället och 

känner ett utanförskap. 
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3.2 Hur ser gängmiljöerna ut i Rosengård? 

 
I Rosengård kan man enligt KUT tillämpa professor Malcolm Kleins definition 

av ungdomsgäng.10 I Rosengård träffar polisen oftast på medlemmar ur den 

första typen av miljö som jag redogjorde för i teoridelen ovan. Det är den miljö 

som styrs av en eller flera ledare. Ibland uppstår också tillfälliga konstellationer 

som beskrevs i teoridelen ovan. Under 2004 har fem kriminella ungdomsgäng 

identifierats i Rosengård som kan hänföras till den första kategorin. Gängen 

innehåller alla etniska grupper. De har lagt sig till med yttre attribut – klädsel 

och andra kännetecken och agerar med ”öppet förakt” mot omvärlden och 

myndigheter.11 De vanligaste förekommande brott som dessa gäng begår är 

stölder av olika slag, men det förekommer även biltillgrepp, personrån, 

narkotikabrott, skadegörelse och brott mot knivlagen. Man har uppmärksammat 

att det har under den senaste tiden förekommit skjutvapen och andra tillhyggen 

vid vart fjärde våldsbrott i denna grupp. Dessa brott förekommer i båda 

miljöerna. Detta ser polismyndigheten mycket allvarligt på.12 Den 

socialekologiska teorin utvecklades i USA på 1920-1930 talet så det är svårt att 

använda allt i teorin när man talar om Sverige på 2000 talet. T.ex. talar teorin 

inte om den typ av förorter som byggdes i Sverige på 1970 talet. En annan 

skillnad är att vi i dagens Sverige inte har speciellt många säsongsarbetare. Det 

som man kan använda sig av idag är deras tanke att i ett område med dåliga 

ekonomiska levnadsförhållanden ”är valet av brottslig livsstil en tänkbar 

lösning på problem som fattigdom, bristfällig utbildning, arbetslöshet och 

liknande som de unga är utsatta för”13. Här kan man se likheter med 

ungdomskriminalitetens Rosengård idag. 

 

                                                
10 Landvall, G, Kriminella Ungdomsgäng i Skåne 2004 - Uppföljning av åtgärder och effekter. En rapport från 

Läns KUT Skåne, ALM-491-568/04, februari 2005 
11 Polistidningen Nr 5, 2004 
 
12 Landvall, G, Kriminella Ungdomsgäng i Skåne 2004 - Uppföljning av åtgärder och effekter. En rapport från 

Läns KUT Skåne, ALM-491-568/04, februari 2005 
13 Sarnecki, J, Introduktion till kriminologi, Lund: Studentlitteratur, 2003   
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3.3  Hur ser handlingsplanen ut för Rosengård? 

 

De grundläggande åtgärderna mot ungdomskriminaliteten börjar hos KUT i 

Malmö. KUT har till uppgift att efter polisens uppgift upprätta personakter 

ledargestalterna och på de ungdomar som har dömts för nio brott eller mer under 

nuvarande och föregående kalenderår. Dessa personer kallar polisen i Skåne för 

”plus nior”. KUT jobbar utifrån lagföringar samt slagningar i belastningsregistret 

(BR). Personakten skall innehålla uppgifter om brottslighet, eventuella gäng- 

tillhörigheter och rådande familjeförhållanden. I Skåne finns idag 111 ungdomar 

på listan, 30 av dem bor i Rosengård 14  

När man sammanställt informationen sker en samverkan med socialtjänsten, som 

gör en bedömning. Socialtjänsten ger förslag på lämpliga åtgärder som sedan ska 

ligga till grund för en individuell handlingsplan. Det kallas för en 

individorienterad kartläggning. Handlingarna skall finnas tillgängliga när man 

har föredragning för åklagare. Detta sätt att arbeta i samverkan påskyndar 

förfarandet så att man snabbare kan ta ett beslut gällande eventuellt 

frihetsberövande. Som en följd av undersökningen och kartläggningen av 

kriminella ungdomsgäng finns inom varje polisområde en handlingsplan för 

området. 

 

För Rosengårds del finns beslut om en fortsatt individorienterad kartläggning av 

de kriminella ungdomsgängen. Särskilda insatser ska göras mot ungdomar i 

riskzonen, mot ledargestalter och de mest brottsaktiva. Polisen intensifierar 

insatserna mot åldersgruppen 12-18år. 

”Huvudstrategin i den brottsförebyggande verksamheten och handlingsplanen är 

att försvåra genomförandet av brott, öka risken för upptäckt och att minska 

utbudet av brottslig verksamhet”.
15 För att handläggningen ska ske snabbare har 

                                                
14 Lindblad T, Ett nationellt problem. Polistidningen nr 6 2004 

http://www.polistidningen.org/start/article.cfm?Art_ID=639 (2005-03-15) 

 
15 Polisstyrelsen, Mål och riktlinjer för Polismyndigheten i Skåne: Budgetåret 2005, 

http://www.polisen.se/inter/mediacache/1689/17761/6469/MARR_2005.pdf (2005-05-21) sid 7 
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man under året byggt upp ett bra samarbete med socialtjänsten och 

åklagarväsendet. Polismyndigheten skall vidareutveckla användningen av 

kommunvisa trygghetsmätningar som en del i det kunskaps- och 

underrättelsebaserade arbetssättet. I samtliga kommuner i Skåne skall 

trygghetsmätningar ske under 2005. 

 

Resultatet från mätningar 2004 skall användas för särskilt riktade insatser inom 

de problemområden som invånarna i respektive kommun pekar ut.16 Som ett led i 

att göra miljön bättre och säkrare har man anmält situationer och pekat ut platser 

där personer upplevt att de känt sig otrygga. I vissa delar av området har 

kommunen genom ombyggnad av parker, och förbättring av belysning kunnat 

minska tillgängligheten för brott 17  

 

Polisens åtgärder i Rosengård mot de kriminella ungdomsgängen går ut på att 

spana och kartlägga de gäng som finns i området. Detta sker med civil spaning 

och dialog med de berörda personerna. Den senare tiden har man valt att inte 

jobba alltför offensivt mot gängen. Erik Jansåker i Rosengård säger, ”Vi har en 

mjukare attityd mot personerna då vi har märkt att det ger bättre resultat i 

längden”18. En nolltolerans har satts upp mot de personer som har klassats som 

”plus nior”.19 Personerna ska känna av polisens närvaro i samhället. Poliserna 

jobbar uniformerat mot de ”hot spots” som finns i Rosengård.20 Dessa platser 

ändras hela tiden. Men med hjälp och allmänheten kan man för det mesta ha en 

god uppfattning om var dessa samlingsplatser finns. De övergripande riktade 

insatserna går ut på att hitta och identifiera ledargestalter och ”få bort dem från 

                                                
16  Polisstyrelsen, Mål och riktlinjer för Polismyndigheten i Skåne: Budgetåret 2005, 

http://www.polisen.se/inter/mediacache/1689/17761/6469/MARR_2005.pdf (2005-05-21) sid 7 

17 Polismyndigheten i Skåne, Brottsförebyggande strategi – Gatuvåld, Intrapolis (2005-02-20) 
18 Jansåker, E, Intervju med Erik Jansåker, inspektör vid närpolisområdet Rosengård utförd av Lars Erik 
Sköld (050505) 
19 Adermark, U och Elofsson, T, Handlingsplan för insatser mot ungdomskriminalitet i Malmö, Version.3 

2004-06-18. Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Malmö, 2004 
20 Landvall, G, Kriminella Ungdomsgäng i Skåne 2004 - Uppföljning av åtgärder och effekter. En rapport från 

Läns KUT Skåne, ALM-491-568/04, februari 2005 
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gatan”21. Med detta arbetssätt visar man för de övriga i gänget att det blir en 

konsekvens av att göra brott. Indirekt statuerar man exempel som har en 

uppenbar påverkan på ungdomarna i deras närkrets. På detta sätt kommer man 

även åt de ungdomar som ligger i riskzonen då de ser vad som händer, berättar 

Erik Jansåker.22 

 

Tanken är att den så kallade Rosengårdsmodellen med individorienterat 

genomförda insatser ska leda till att de mest brottsaktiva ungdomarna ska 

omhändertas av de sociala myndigheterna. Vinsten blir att de inte längre har 

möjlighet att vistas i gängmiljön och påverka andra unga och samhället. Det är 

viktigt att ungdomarna känner att vi har ögonen på dem efter det att ledaren är 

bortagen. De kan annars känna att det är fritt fram att träda in i ledarrollen. Om 

detta händer står vi på ruta ett igen, menar Erik Jansåker23. 

 

Närheten till Danmark gör att det är lätt att få tag på alkohol för ungdomar i 

Skåne. Langning och illegal alkoholhantering är stor i länet. Därför har man 

beslutat att och göra insatser mot detta. Det finns ett klart samband mellan 

alkohol och ungdomskriminalitet. 24 Eftersom det massmediala intresset för 

ungdomskriminalitet är stort har man valt att vara mycket restriktiv i sin utgående 

information. Det är för att inte ungdomarna ska uppfatta det som ett erkännande 

av sin kriminella identitet, detta anses ha varit effektivt.25 En viktig del i det 

operativa arbetet är också att visa att det finns vuxna som bryr sig. För närvarade 

jobbar två till fyra poliser mot gängen i Rosengård. Det finns möjlighet att ta in 

fler resurser i form av personal om det behövs berättar Erik Jansåker under 

intervjun.26 

                                                
21 Jansåker, E, Intervju med Erik Jansåker, inspektör vid närpolisområdet Rosengård utförd av Lars Erik 
Sköld (050505 
22 Sandströms S, Ungdomsvåld orsaker och åtgärder.  Stockholm:Liber, 2000 
23 Jansåker, E, Intervju med Erik Jansåker, inspektör vid närpolisområdet Rosengård utförd av Lars Erik 
Sköld (050505) 
24 Polismyndigheten i Skåne, verksamhetsplan 2005 (ALM-909-9000/04) 
25 Landvall, G, Kriminella Ungdomsgäng i Skåne 2004 - Uppföljning av åtgärder och effekter. En rapport från 

Läns KUT Skåne, ALM-491-568/04, februari 2005 
26 Jansåker, E, Intervju med Erik Jansåker, inspektör vid närpolisområdet Rosengård utförd av Lars Erik 
Sköld (050505) 
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En gemensam styrgrupp har bildats för samverkan mellan berörda myndigheter 

och verk. I styrgruppen finns representanter från åklagarmyndigheten, 

kriminalvårdsverket, polisen, socialtjänsten och skolan. Gruppen har till uppgift 

att öka samsyn och förståelse mellan parterna för att förbättra och förkorta 

handläggningstiden för ungdomskriminella. Som ett led i detta har polisen 

beslutat om att utse en särskild förundersökningsledare för samordning av 

förundersökningar gällande identifierade ungdomskriminella och ungdomar i 

riskzonen. 27 

 

Till skillnad från andra polisstationer i länet finns sedan en tid tillbaka två 

socialassistenter på Rosengårds polisstation. Det medför en kontinuerlig kontakt 

med de sociala myndigheterna. Avsikten är att det alltid ska finnas en 

socialassistent närvarande vid varje ungdomsförhör. Utmärkande är också att 

stationen är den enda i länet som har en medlingsfunktion.28  

 

De övergripande målen för polisen i Rosengård är att ungdomsgängen ska 

upplösas. Tillvägagångssättet ska ske enligt den så kallade Rosengårdsmodellen 

med individorienterat genomförda insatser. Arbetssättet är snabbare reaktioner från 

polisens sida vid brott, särskilt vid ungdomsbrott och i första hand mot ungdomar i 

åldern 12-18 år. 29 Enligt Rosengårdsmodellen skall påföljden vara att de unga som 

uppmärksammas ska bli föremål för insatser inom socialtjänsten  

 

Vård inom socialtjänsten kan innebära både frivillig vård och tvångsvård. I denna 

vård ingår allt från samtalskontakt med socialsekreterare eller förordnande av 

                                                
27 Ardermark, U och Elofsson, T, Handlingplan för insatser mot ungdomskriminalitet i Mamlö Ver. 3 2004-

06-16, Intrpolis (2005-02-17) 
28 Malmö-en trygg och säker stad: En övergripande strategi för det brottsförebyggande arbetet i Malmö 
29 Handlingsplan för insatser mot ungdomskriminalitet i Malmö. Ver.3 2004-06-18 
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kontaktperson, till mer ingripande åtgärder såsom strukturerad öppenvård eller 

placering på institution.30  

 

Under 2004 ledde polisen i Rosengårds insatser till tio beslut om vård enligt LVU. 

Man kommer också att inrikta sig på att ungdomar i riskzonen identifieras. Detta 

görs bland annat med hjälp av Polislagen 12 § och intensifierad övervakning av 

identifierade och utpekade ungdomskriminella. På detta sätt kan polisen 

kontrollera ungdomarna och ha vetskap om i vilka kretsar de rör sig.31 Modellen 

har lett till att man på ett effektivt sätt har kunnat kartlägga personerna så att man 

har kontroll av de enskilda individerna och har på så sätt kunnat arbeta mer 

operativt och individorienterat. Handläggningstiden har förbättrats och det har lett 

till snabbare åtgärder från polisens sida.  

 

Trots att modellen är relativt ny har den förbättrat dialogen och förståelsen över 

myndighetsgränserna genom den tidigare nämnda styrgruppen. Gruppen har bland 

annat diskuterat insatser mot barn under 12 år. Det har konstaterats att denna 

åldersgrupp i allt större utsträckning dras in i kriminella miljöer eftersom de rör sig 

i samma område som de kriminella ungdomarna. 32 

Två gäng har upplösts under året men siffran är inte konstant eftersom nya gäng 

bildas. Troligen beror detta bortfall på en kombination av operativa insatser från 

samhället och uppkomna inre slitningar i grupperna..33  

 

                                                
30 Landvall, G, Kriminella Ungdomsgäng i Skåne 2004 - Uppföljning av åtgärder och effekter. En rapport från 

Läns KUT Skåne, ALM-491-568/04, februari 2005 

 
 
31 Ardermark, U och Elofsson, T, Handlingplan för insatser mot ungdomskriminalitet i Mamlö Ver. 3 2004-

06-16, Intrpolis (2005-02-17) 
32 Landvall, G, Kriminella Ungdomsgäng i Skåne 2004 - Uppföljning av åtgärder och effekter. En rapport från 

Läns KUT Skåne, ALM-491-568/04, februari 2005 
33 Landvall, G, Kriminella Ungdomsgäng i Skåne 2004 - Uppföljning av åtgärder och effekter. En rapport från 

Läns KUT Skåne, ALM-491-568/04, februari 2005 
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3.3 Statistik från Polisområde Malmö 

 

Denna statistik kommer från RAR-systemet genom Kenneth Edvinsson, 

Polisen, Rosengård.  

 

År 2003 misstänktes 1191 ungdomar under 18 år för att ha utfört brott. 2259 

anmälda brott lagfördes med förövare under 18 år samma år. År 2004 är 1451 

ungdomar under 18 år misstänkta och 2780 brott lagförs under året med 

förövare under 18 år. Det är en ökning med 260 misstänkta individer och 521 

lagförda brott mellan åren 2003 till 2004. Det är en ökning med 21,8% i antalet 

misstänkta och en ökning med 23% av antalet lagförda brott. 
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Figur 1 : Antal misstänkta ungdomar mellan 12-17 år och antalet brott som dessa lagförs för. Källa 
Polisområde Malmö 
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4 Diskussion 
 

Efter att ha sammanställt materialet så framkom det att det finns olika 

uppfattningar om hur ungdomsgrupperingarna i Rosengård ska benämnas. KUT 

benämner grupperingarna som gäng. Enligt KUT finns det i dagens läge cirka 

fem kriminella ungdomsgäng i Rosengård. KUTs definition av ungdomsgäng 

sammanfaller med Professor Malcolm Kleins parametrar. 

 

Erik Jansåker tycker att de grupperingar som finns inte är så starka och 

långlivade som det krävs för att kunna kalla en grupp för gäng. Han menar att 

det inte finns den starka hierarkiska struktur som är ett av kraven för att 

benämna en grupp som ett gäng. 

 

Jag anser att KUTs bedömning är en varningsklocka som visar på en tänkbar 

framtidstrend. KUT har enligt mig mening rätt i sin bedömning, men att vi inte 

riktigt är där ännu. Erik Jansåker motsäger dock inte att det finns grupperingar 

idag, men att de inte finns i den utsträckning som KUT anser. Jag delar Eriks 

syn. Detta kan tyckas paradoxalt men det finns enligt min mening en stor risk 

för att KUTs bedömning kommer att bli en sanning inom kort. Att det finns 

olika uppfattningar tror jag beror på att man från KUTs sida bygger 

kartläggningen på statistik. Erik Jansåker som arbetar i Rosengårdsmiljön och 

får en mer personlig inblick och kontakt med de berörda, kan på ett helt annat 

sätt känna av hur stadigvarande och hierarkiska grupperingarna är. Statistiken 

talar sitt tydliga språk. Det är en ökning i RAR-systemet. Vad det beror på är 

däremot svårare att svara på och är inte heller syftet med denna uppsats. Frågan 

är om det är en faktisk ökning, eller om det beror på en effektivare polis med 

bättre kontakt och fingertoppskänsla med närområdet lämnar jag till någon 

annan att besvara. 
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Den socialekologiska teorin stämmer inte överens med hur Rosengård ser ut 

idag. Men delar av teorin kan användas. Nämligen den del som handlar om att i 

områden med social misär kan lösningen för en individ vara en kriminell bana. 

Jag anser att det finns ett samband mellan bebyggelse och brottslighet. 

 

Tillvägagångssättet som används i Rosengård är en modell som bygger på 

informationsinhämtning och en analys av vilka personer som man ska rikta sina 

insatser mot. Erik kallar den för Rosengårdsmodellen. Denna modell bygger på 

individorienterade insatser vilket jag anser är mycket bra. Fördelen med att 

arbeta på detta sätt i nära samverkan med berörda myndigheter gör att man 

lättare får en helhetsbild av ungdomen och att handläggningstiden kan 

förkortas. 

 

En slutsats som jag har kommit fram till är att ungdomsproblematiken är 

komplicerad och kräver insatser från fler aktörer än bara polisen. Detta har 

polisen i Skåne utvecklat i sin styrgrupp   

 

Modellen man använder i Rosengård anser jag vara modern och effektiv och ett 

bra tillvägagångssätt för att motarbeta ungdomskriminaliteten i området. 

Ungdomskriminaliteten som finns i dag måste motarbetas då den kan vara ett 

steg i en framtida livslång kriminalitet. 
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