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Sammanfattning 

Denna rapport syftar till att beskriva Alingsåsmodellen och undersöka samarbetet 

mellan polis och sociala myndigheten i Alingsås. Denna modell används för att 

arbeta med ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. Främst har det hittills 

gällt utbredningen av destruktiva ungdomsgäng. Dessa gäng har sats i samband 

med det ökade antalet misshandlingar och skadegörelser.  

 

I sin strävan att hitta sin identitet riskerar många ungdomar att hamna i situationer 

och umgängen som kan få negativa följder, t.ex. kriminalitet. Målet är att fånga 

upp dessa ungdomar innan deras destruktiva beteende eskalerar till en nivå då de 

inte längre själva kan ta sig ur. Lyckas man med att få ner nyrekryteringen, har 

man på lång sikt fått ner den totala kriminalitetet. 

 

Drivkraften till arbetet med Alingsåsmodellen ligger nästan helt och hållet på 

individnivå. Det är personer som har ett intresse för att jobba med ungdomar som 

på eget initiativ tagit tag i problemet och startat upp ett samarbete mellan 

myndigheter.  

 

Efter intervjuer med polis och socialtjänst har vi skapat oss en bild av hur arbetet 

bedrivs, hur framtidsplanerna ser ut och vilka nackdelar som finns med denna 

modell. Arbetet grundar sig på ett nära samarbete mellan flera av samhällets 

aktörer varav främst just polisen och kommunen. Arbetet går ut på att skapa sig en 

nära kontakt med ungdomarna på individnivå och inte döma dem för deras åsikter 

eller se dem som en homogen massa. Målet är att utvidga arbetet för att kunna 

arbeta förebyggande. Man tycker sig kunna ana att det åter igen håller på att bildas 

destruktiva gäng, vilka man tidigare lyckats få ner antalet på. Att arbeta med 

ungdomar är ett svårangripet problem med långsiktiga lösningar. Detta gör att det 

är svårt att få mätbara resultat och det är därför problem med att visa att det 

verkligen fungerar. Det blir svårt att motivera de extra resurser som krävs för att 

arbetet skall kunna bedrivas på heltid, trots att de som är involverade i arbetet ser 

en ljusning i problemet. 
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1 Inledning 

 

Vi har valt att undersöka närmare på det samarbete mellan polis- och sociala 

myndigheten i vad som kallats ”Alingsåsmodellen”. Vi fick idén när vi läste om 

samarbetet i Polistidningen nr 8 år 2004. Här presenterades den så kallade 

Alingsåsmodellen som en unik metod och rubriken löd: ”Alingsåsmodellen: Ett 

effektivt samarbete mot nazismen.” När vi läste artikeln närmare visade det sig att 

den verkar handla om arbete med alla ungdomarna, inte bara nazisterna. Artikeln 

beskiver också att denna metod håller på att sprida sig till andra myndigheter på 

grund av dess stora framgång. Då vi båda skall arbeta i Västra Götaland och 

tycker att allt arbete med ungdomar är viktigt och bör prioriteras högt, tyckte vi att 

detta skulle vara intressant att undersöka.  

 

Att på ett tidigt stadium och i unga åldrar hindra ungdomar att begå brott och 

hamna i en eskalerande kriminalitet är ett av polisens svåraste och kanske 

viktigaste arbeten. (Allas vårt ansvar, Ds 1996:59) Att fånga upp dem när de är 

unga skulle både på lång och kort sikt förbättra dessa ungdomars framtidsutsikter. 

Om Alingsåsmodellen har lyckats lösa problemen med hur detta skall gå till, eller 

åtminstone kommit en bit på vägen, skulle vi tjäna tid, resurser och 

människoöden, om denna kunskap spreds. 

 

1.1 Bakgrund 

Kriminalitet bland unga har länge varit ett komplicerat och svårangripet problem. 

Klyftan mellan ungdomen och vuxenvärlden kan vara svår att komma över. I sitt 

sökande efter en identitet riskerar många unga att hamna på vägar som leder till 

kriminalitet och gängbildning. Samtidigt har vuxenvärlden svårt att nå 

ungdomarna, och möjligheterna att hjälpa de som hamnar snett minskar. Att hitta 

vägar så att vi snabbt kan fånga upp dessa ungdomar, och minska nyrekryteringen 

till kriminalitet är mycket viktigt. Väl inne i ett kriminellt liv kan det vara allt för 

svårt att ta sig ur, om ens viljan finns där längre. Studier visar att ett litet antal 

personer står för en stor del av brottsligheten. Om vi lyckas nå ungdomarna innan 
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de blivit tungt yrkeskriminella, innan deras ”karriär” tagit fart, borde det i 

förlängningen också leda till att den grova kriminaliteten minskar. (BRÅ-rapport 

1995:5) 

 

Kan man hitta en bra metod för att angripa detta problem är det även viktigt att 

den granskas och sprids. Vad som hittills visat sig fungera bättre än något annat är 

samarbete mellan fler aktörer i ungdomarnas vardag som skola, polis, 

idrottsföreningar, föräldrar och sociala myndigheter m.m. (Ds Ju 1996:59) Av de 

myndigheter som tidigast har kontakt med de ungdomar som börjar få problem är 

just de sociala myndigheterna och polisen. Ett omfattande samarbete mellan dessa 

är därför ett måste för att bli framgångsrikt. Att samarbeta är dessutom lagstadgat 

i polislagens tredje paragraf som lyder: 

 

”Polisen ska samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också äga 

rum med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör 

polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid polisen att fortlöpande samarbeta 

med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om 

förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Andra myndigheter skall 

ge polisen stöd i dess arbete.” (Lag 1984:387) 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva och undersöka ”Alingsåsmodellen” ur ett 

samverkansperspektiv. Ett annat syfte är att ta reda på om just denna metod är 

effektiv när det gäller att motverka ungdomsbrott. 

 

1.3  Frågeställningar 

• Vilka myndigheter eller andra organisationer var med och startade 

Alingsåsmodellen? 

• Är det lokala Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, inblandat i projektet? 
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• Har socialtjänsten och polisen i Alingsås hittat ett fungerande sätt att 

samarbeta på för att åtgärda ungdomsproblematiken och hur ser 

framtidsutvecklingen ut? 

• Finns det möjligheter för andra myndigheter att jobba på liknande sätt eller 

är Alingsås ungdomsproblematik i sig själv så unikt att arbetssättet bara 

lämpar sig där? 

• Vilka nackdelar har denna modell? 

 

1.4  Avgränsningar 

Vi väljer att inte titta närmare på ungdomarnas syn på arbetet, heller inte att 

undersöka varken Alingsås eller andra myndigheters problematik närmare. Vi 

söker inte efter alternativ till Alingsåsmodellen. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi började med att söka på ”Alingsåsmodellen” på Internet. Där fick vi dock 

ingen träff förutom den ovan nämnda artikeln i Polistidningen. Arbetet är en 

kvalitativ undersökning med artikeln från Polistidningen som utgångspunkt. Vi 

har tagit kontakt med närpolisområdet i Alingsås för att de skall ges en möjlighet 

att bekräfta eller dementera det som skrivits i artikeln, samt själva ge en mer 

utvecklad bild av sitt arbete. Därefter har vi tagit kontakt med kommunens Mobila 

Team för att få deras syn på arbetet samt samarbetet med polisen. Med detta som 

underlag har vi sammanställt en beskrivning av arbetssättet. Vi har gjort 

telefonintervju vid båda kontakterna och då ställt frågor till Christer Johansson 

och Kent Perciwall på polisen i Alingsås och Tomas Klug på Mobila Teamet, 

socialtjänsten i Alingsås. 
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2 Teori 

 
Det finns många teorier som kan kopplas till brottspreventivt arbete. Nedan 

beskrivs tre av dessa teorier som kan anses relevanta i arbetet med 

brottsförebyggande åtgärder riktat mot ungdomar. 

 

2.1 Social brottsprevention 
Grundidén i social brottsprevention är att benägenheten att begå brott infaller i 

ung ålder och genom att sätta in åtgärder tidigt minskar man riskerna att de unga 

ska falla in i kriminalitet. Dessa åtgärder är i form av att stärka självkontrollen och 

de sociala banden till samhället. Då är det av stor vikt att alla instanser i samhället 

är inblandade. Socialtjänsten, skolan, polisen och andra myndigheter och 

organisationer bör arbeta tillsammans. Speciellt viktigt är det att föräldrar och 

skolan uppmärksammar detta arbete för att på ett tidigt stadium förhindra att 

ungdomarna hamnar i ett destruktivt beteende. Ju längre tid en ”karriär i 

avvikande beteenden” pågår desto svårare är det att hindra en fortsatt utveckling. 

(Ds Ju, 1996:59) 

 

2.2  Stämplingsteorin 
Denna teori går ut på att personer i en individs omgivning pekar ut denne som ond, 

eller något annat som avviker från normen till exempel narkoman eller brottsling. I 

förlängningen kan det betyda att individen accepterar denna bild av sig själv och 

beter sig därefter. Genom att ha den bilden av sig själv fortsätter individen att bryta 

mot samhällets normer. (Sarnecki, 2003) 

 

2.3  Group och Grid 
Dessa ord är väl använda när miljön i ungdomsgrupper diskuteras. Group står för 

de gränser som medlemmarna i gruppen drar mellan sig själva och omgivningen. 

En tydlig gränsdragning och starka symboler som visar vilka som är de och vilka 

som är ”de andra” betyder en stark Group. Grid är de saker som reglerar 

medlemmarna i gruppen. En stark Grid betyder att medlemmarna följer starka 

regler som sätts upp inom gruppen. Denna grupp, med stark Group och Grid är 
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mycket stark och låter sig inte påverkas så mycket av omgivningen. Omgivningen 

ses som ett hot mot gruppen. Medlemmarna är sysselsatta med diverse uppgifter i 

gruppen där man tycker att omgivningen är mindre bra och där medlemmarna 

håller ihop. En stark Group och Grid ger trygghet hos medlemmarna, de formar 

sin egen identitet utifrån gruppens normer. Det är mycket svårt att vara en egen 

individ. (Lalander & Johansson, 1999) 

 

3 Resultat 

 
Vi har valt att intervjua företrädare för Alingsåspolisen och Mobila Teamet, 

socialtjänsten för att få deras bild av arbetet och deras syn på artikeln som 

publicerats i Polistidningen. Enligt dem själva så stämmer artikeln väl överens 

med verkligheten. Journalisten som skrivit artikel hade kontakt med dem långt 

innan artikeln skrevs. Han är en frilansjournalist och har tidigare bl.a. skrivit för 

den antirasistiska tidningen Expo. Följande information är grundat både på denna 

artikel och på intervju med poliserna Kent Perciwall och Christer Johansson, samt 

Tomas Klug, socialtjänstens representant i Mobila Teamet, som alla tre har arbetat 

med denna modell från början. Detta är frågorna vi ställde vid intervjuerna: 

 

• Stämmer artikeln om Alingsåsmodellen i Polistidningen nr 8 år 2004 

gentemot hur ni arbetar? 

• Beskriv modellen ur ert perspektiv. 

• Hur definierar ni problemet idag? 

• Hur definierar ni ungdomar i ert arbete? 

• Arbetar ni bara mot nazister eller mot all ungdomsproblematik? 

• Arbetar ni alltid enligt denna modell eller är det när ni har tid? I så fall 

hur ofta? 

• Hur många är ni som arbetar aktivt med detta? 

• Skulle ni vilja utöka arbetet med denna modell? 

• Har ni några planer att utveckla och förbättra arbetet? 

• Vi läste i polistidningen att Säkerhetspolisen (SÄPO) är med i samarbetet, 

hur? 
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• Samarbetar ni med andra myndigheter och organisationer? 

• Är det några andra närpolisområden (NÄPOn) som har reagerat på 

artikeln och hört av sig till er? 

• Vet ni om andra NÄPOn i Västra Götaland och övriga Sverige som 

arbetar som ni med ungdomsproblematiken? 

• Är lokala BRÅ inblandat i arbetet? 

 

3.1 Uppstartande av modellen. 

I Mars 2003 satte sig tre poliser på avdelningen IGV (Ingripandeverksamheten) i 

Alingsås ner och diskuterade hur de skulle utnyttja tiden mellan larmen. De kom 

fram till att de alla tre ville jobba mot ungdomar och de unga nazister som var ett 

problem som var på väg att bli allt större. Flera rapporter hade kommit in om att 

invånarna i Alingsås kände en allt större oro gentemot nazisterna, och detta var 

något som de tre kände att de ville prioritera. I början mötte poliserna motstånd 

bland kollegor, man tyckte inte att de skulle arbeta på detta sätt. Men det brydde 

de sig inte om utan fortsatte med sin idé. Arbetet kom snabbt igång eftersom 

problemet var så konkret, och syftet var att få bort den organiserade nazismen för 

att förhindra den systematiska rekryteringen. 

 

Nu är det initiativtagarna Kent och Christer tillsammans med Anna Landén, också 

IGV-polis, som arbetar enligt denna modell inom polisen i Alingsås. Ungdomarna 

som de inriktar sitt arbete på går på högstadiet och gymnasiet. Det är i den här 

åldern som vissa av ungdomarna börjar bli mer politiskt medvetna. Detta i 

kombination med att många börjar dricka alkohol i den åldern gör att det är här 

som det kan ”explodera”. Behovet ser de inte som så stort i låg- och mellanstadiet. 

Dessutom finns inte resurserna för det, någonstans måste man dra gränsen. De 

poliser i Alingsås som arbetar med detta gör det mer eller mindre varje pass. 

Mellan larmen åker de ut till ställen där de vet att ungdomarna håller till. 

 

Samtidigt som polisen uppmärksammade problemet med de växande rasistiska 

åsikterna, fick också kommunen upp ögonen för problemet med misshandel, 

klotter och skadegörelse med rasistiskt bakgrund. De satte då in sitt Mobila Team 
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att arbeta mot detta. Mobila Teamet består av totalt fyra personer från 

Socialförvaltningen, Kultur och fritid, Barn och Ungdom och 

Utbildningsförvaltningen. De arbetar inte aktivt med detta i nuläget utan fokuserar 

på andra projekt, för att de inte ser samma akuta behov längre. De får sina 

uppdrag från sin styrelse som infattar personer från all fyra förvaltningar. 

 

Lokala BRÅ 

Det lokala BRÅ verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i 

samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och 

brottsförebyggande arbete. De har inte varit inblandade i uppstartandet, och inte 

heller i verksamheten i övrigt. Det lokala BRÅ i Alingsås är mycket nytt och 

bedriver än så länge bara vad de kallar ”trygghetsvandring”, dvs. att de granskar 

stadsmiljön ur ett situationellt brottspreventivt perspektiv. De ser till att mörka 

platser lyses upp och att man kan känna sig säker i parker osv. (Klug, 2005) 

 

3.2  Samarbete 

Polisen samarbetar mycket med kommunens Mobila Team. I början arbetade de 

på var sitt håll men mot samma mål, till det att Mobila Teamet bjöd in Kent och 

Christer för att diskutera ett nära samarbete, byggt på ett öppet ställningstagande 

organisationerna emellan. De ville ha regelbundna möten och uppföljning. Det 

mötet resulterade i att Mobila Teamet följde med polisen ut i patrullbilen och var 

med när de träffade ungdomarna. När de inte kunde följa med hade de nära 

kontakt med varandra och utbytte information om de unga. 

 

Senare tog polisen kontakt med gymnasieskolan i staden. De har nu även kontakt 

med de tre högstadieskolorna i Alingsås. Den skola som de själva tyckte var mest 

framåt när det gällde att ta itu med problemungdomarna var Nolhagaskolan, 

högstadium, och det är här som det mesta arbete är gjort. De åker ofta och hälsar 

på i skolan och har fått en bra kännedom om vilka som går där. Skolan är en 

mycket bra samarbetspartner. Då ungdomar spenderar mycket tid i skolan kan 
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skolpersonal på ett tidigt stadium identifiera de ungdomar som har problem. 

(BRÅ-rapport 1999:5) 

 

De har förstått att skolorna från början tyckt att de själva vill ta itu med sina 

problem. Men polisen har fått dem att förstå att när ungdomarna lämnar skolan så 

blir problemen polisens. Därför vill polisen vara med redan i skolorna. Man får 

inte skilja på ett slagsmål i skolan och en misshandel på stan. Det är ett brott 

oavsett var det begås och ska hanteras därefter. Det hjälper inte att gå till rektorn 

om du har slagit någon, polisen måste bli kontaktad så att det inte hinner eskalera 

innan polisen blir inblandad. Polisen är med på möten med lärarna och berättar 

om sitt arbete. Detta har blivit väl mottaget och de ser mycket positivt på 

samarbetet. 

 

En annan samarbetspartner är Säkerhetspolisen (SÄPO). De tog tidigt kontakt 

med Alingsåspolisen och har därefter följt arbetet genom regelbundna kontakter. 

De är intresserade av all anti-nazistiskt arbete som sker ute i kommunerna. De vill 

slå hål på dessa grupper och är därför mycket intresserade av hur polisen i 

Alingsås arbetar. De har även stöttat med information och bett att få information 

om specifika individer, för att stoppa utbredningen av dessa grupper på en 

rikstänkande nivå. 

 

Socialtjänsten har sett fördelar att samarbeta på det här sättet med andra delar 

inom polisen, och inte bara mot nazismen. Bl.a. har de börjat samarbeta med de 

spanare som är inriktade att arbeta mot narkotika. 

 

Socialtjänsten har också varit med och startat ”Föräldrar på stan”. Ett 

frivilligprojekt för att öka närvaron av vuxna på stan. 
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3.3  Arbetssätt och framtidsutveckling 

Polisen lär känna ungdomarna i staden, något som är möjligt pga. av att Alingsås 

inte är så stort, ca 36 000 invånare (www.scb.se). De lär sig vem som umgås med 

vem, var de håller till, vilka som är ledarfigurer och vad de gör. 

Enligt polisen är målet att göra det svårt att ha nazistiska åsikter, de ska veta att 

det får konsekvenser. Socialtjänstens stora stöttepelare är att det inte är åsikterna 

man vill åt utan organisationen, den kriminella strukturen. Det teoretiska 

resonemang som socialtjänsten förde fram var att en organisation som är nazistisk 

i grunden också är antidemokratisk, och som antidemokratisk är du mer eller 

mindre terroristklassad idag. 

 

Polisen och Mobila Teamet hälsar på i skolor och på fritidsgården för att prata 

med ungdomarna och lära känna dem, de kan då inte längre vara anonyma. De 

kan inte gömma som en i mängden, en i en hel grupp, utan blir enskilda individer. 

När polisen träffar dem på stan så grattar de till och med ungdomarna på 

födelsedagen. Tack vare att poliserna och ungdomarna lär känna varandra lite mer 

blir det genant för ungdomarna när de konfronteras efter att ha gjort något brott, 

det blir svårare att måla upp en bild av sig själv som tuffare än vad man är. Detta 

gäller framför allt när de träffar poliserna själva och inte är med kompisarna. Om 

man lyckas spräcka den här fasaden som de målar upp, om att vara tuffare än vad 

de egentligen är, så blir den också svårare att måla upp igen när ungdomsgruppen 

är samlad. Att ha en bra relation till ungdomarna ställer också till med problem för 

ledarna i de nazistiska organisationerna som vill måla upp bilden av ett ”vi mot 

dem”. 

 

Ungdomskännedomen gör också att det blir lättare att hitta rätt personer när ett 

brott begåtts. 

 

T.ex. Efter en väskryckning från en äldre dam kunde hon ge en vag beskrivning av 

två gärningsmän, samt säga att hon trodde att de var i 12-13 års ålder. Detta 

gjorde att Kent och Christer genast fick en känsla av vem som skulle kunna ligga 
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bakom detta. Samma dag hämtade de dessa två ungdomar från sina praktikplatser 

och vid en avvisitation visade det sig att de fortfarande hade pengarna från 

väskryckningen på sig. De sa till och med att de bara hade väntat på att bli 

hämtade, och dessutom av just Kent och Christer. 

  

Det har till och med blivit så att ungdomarna kategoriserar polisen i två olika 

typer. Det finns dåliga poliser och så finns det Kent och Christer. 

 

Mobila Teamet känner till vissa ungdomar och polisen andra, vilket gör att detta 

kontaktnät hela tiden växer eftersom de åker tillsammans ute på stan. Polisen får 

då en naturlig ingång, till ungdomar som de tidigare inte kände till, genom Mobila 

Teamet och vise versa. Genom att åka tillsammans får man inte heller samma 

problem med sekretessen eftersom man helt enkelt har sett samma saker, vilket i 

sin tur underlättar samarbetet väldigt mycket. Det har diskuterats mycket om det 

är en bra idé att socialtjänsten åker ihop med polisen, då många tror att detta 

skulle göra att förtroendet bland ungdomarna gick ner. Men i Alingsås har de valt 

att ändå åka tillsammans eftersom de tycker också att det är viktigt att markera att 

alla vuxna står på samma sida. Det innebär att de kan stötta ungdomarna väldigt 

mycket, men samtidigt markera så fort de bryter mot lagen. Det skall inte finnas 

någon chans att glida undan från rättssystemet. 

 

På senare tid har samarbetet gått ner eftersom socialtjänsten har fått en annan 

inriktning på sitt arbete. Arbetet med socialtjänsten, när inte Mobila Teamet är 

med, har dessutom ofta känts trögt tycker polisen. Det har tagit väldigt lång tid 

från det att ett PM har skickats om en ungdom tills det att socialtjänsten har satt in 

några resurser, så nu har polisen ändrat sina rutiner. Efter att ha skickat ett PM tar 

poliserna själva kontakt personligen med socialtjänsten för att förklara läget, få 

reda på vem som är handläggare och för att höra vilka åtgärder de tänkt använda i 

ärendet. Detta har visats sig vara mer effektivt, ganska snart finns det då någon 

som tagit tag i det och har förslag på vad som skall göras. Detta gör också arbetet 

mer intressant för socialtjänsten som då känner att polisen är engagerande och 

intresserade av vad som händer med individen. 
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Polisen ser det som viktigt att socialtjänsten också känner att polisen bryr sig om 

vad som händer ungdomarna. Polisen ute på fältet ser ofta en bild av en persons 

situation medan socialtjänstens handläggare ofta bara ser ett papper om personen i 

fråga eller träffar honom/henne inne på sitt kontor. Så det är viktigt att alla bitar i 

ett ärende läggs fram. Som de själva säger: Det är lätt att lova guld och gröna 

skogar om att sköta sig, när man bara hörs över telefon. Även om rättsväsendet 

inte kan göra något åt en person som inte är straffmyndig som begår brott, måste 

socialtjänsten vara medveten om hur denna ungdoms situation ser ut för att kunna 

hjälpa till. Polisen har bra möjlighet att hjälpa dem med detta. Detta måste ske 

omgående, annars frodas bilden om att man kan göra vad som helst utan att man 

åker fast. Detta sprider sig också bland ungdomarna, att polisen inte kan göra 

något.  

 

Mobila Teamet kan hjälpa polisen med att t.ex. knacka på hos någon som har fest 

och fråga om de får komma in och titta lite. Eftersom de har träffat dessa personer 

i Mobila Teamet tidigare och skapat en kontakt med dem så blir det lättare att 

släppa in dem i lägenheten. De har ju inte de lagar som polisen hindras av. Efteråt 

så ringer Mobila Teamet upp polisen och berättar för dem vilka som var på festen 

och hur det såg ut och ger polisen en bild som de kan ha nytta av i framtida 

kontakter med dessa ungdomar. Detta kan också ge en känsla hos ungdomarna att 

de har ögonen på sig. Trots att de inte träffar polisen så vet de var ungdomarna har 

varit och vilka de har umgåtts med. 

 

Kontakten med Mobila Teamet kan också göra att de pratar med dem om olika 

saker som händer i gänget. Sådant ungdomarna vill att polisen ska få reda på men 

som de inte själv vill tala om för dem. Att ”gola”, skvallra, är det värsta du kan 

göra i en grupp. Om Mobila Teamet får reda på någonting som de tror är 

intressant för polisen ber de om ett medgivande att få lämna det vidare. Om 

medgivande ges så kommer informationen fram till polisen utan att de har ”golat”. 
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Ett sätt att få bort medlemmarna från den destruktiva gruppen, som vill hoppa av, 

är att hjälpa dem att t.ex. få ett arbete. Då har de ett alternativ och en anledning att 

inte träffa gruppen. Det är inte så lätt att bara komma och säga att man inte vill 

vara med längre utan nu kan de ”skylla på” arbetet. Här spelar Mobila Teamet en 

stor roll då de kan gå in och stötta individen med bl.a. köpa andra kläder och 

hjälpa dem med bostad. Något som polisen har svårt att göra. De kan också ställa 

upp om individen vill ha någon att prata med. Detta har lyckats med personer som 

inte har så stark övertygelse utan är med för att ha någon form av tillhörighet. 

Samtidigt stör man ledaren, kärnan, i gruppen, det ska vara jobbigt att ha den här 

typen av åsikter. 

 

En annan viktig del, förutom den som sker direkt på individnivå, är den som sker 

runt omkring. Parallellt med arbetet på stan höll socialtjänsten föreläsningar om 

främlingsfientlighet, föräldrarna fick information om hur de skulle tackla detta 

och tidningarna skrev mycket om det. Många som varit organiserade nazister men 

som sedan hoppade av beskrev detta som ”en ren häxjakt”. Känslan av att hela 

tiden ha ögon på sig och att hela tiden känna sig motarbetad från flera håll blev 

jobbig för dem. Lika viktigt som att arbeta mot dessa individer när de är aktiva, är 

det att jobba med dem när de hoppar av. Att uppmuntra dem och förstärka de 

positiva sidorna. 

 

Problemet med nazisterna har inte försvunnit helt, men gått ner avsevärt. Man 

befarar nu att en ny våg av nazister är på väg. Med facit i hand tycker polisen 

själva att de släppt problemet med nazisterna lite för tidigt och inte lyckat fånga 

upp den nya generationen, unga killar som tycker att detta är lite fräckt. Trots att 

problemet gått ner så mycket borde de fortsatt vara ute i skolorna och pratat om 

detta så att det inte eskalerar igen, något som man kan börja se en tendens till att 

det håller på att göra. Även socialtjänsten ser att behovet håller på att öka och 

känner att det skulle vara bra att börja om från början igen, lära känna de 

ungdomar som nu går i högstadiet och har rasistiska åsikter. Den organiserade 

delen är dock förnärvarande borta, den nya generationen är inte lika kunniga och 

pålästa och det är mest vilsna killar som följer med modet i detta. De kan inte alls 

argumentera för sin sak. 
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Många av de äldre nazisterna har flyttat från staden och kan inte hjälpa till att 

bygga upp något nytt, i alla fall inte i Alingsås. Däremot skulle det snabbt kunna 

bli ett större problem om det kom en ledargestalt och fångade upp dessa ungdomar 

som har rasistiska åsikter. Tomas Klug kan se ett samband mellan att de rasistiska 

åsikterna ökar och så även antalet misshandlingar. Det är det viktigt att redan 

innan de organiserar sig etablera en kontakt med dem så att det senare blir lättare 

att få dem därifrån. När de väl kommit in i organisation kan det vara mycket svårt 

att få kontakt med dem överhuvudtaget. Flera av de rasistiska organisationerna har 

klara sektliknande drag, som gör att det sker stora förändringar med de personer 

som går med. Att de bli helt okontaktbara och drar sig från all kontakt med alla 

typer av myndigheter.  

 

Nu fokuserar polisen på nya gruppbildningar som t.ex. stökiga invandrargäng. 

Även här har metoden visat sig fungera bra enligt poliserna själva.  

 

Som tidigare nämnts så var det många som inte tyckte att man skulle arbeta på 

detta sätt. Men nu ligger det i tiden att arbeta med ungdomsproblematiken. Detta i 

kombination med att metoden har visat resultat har ett förslag lagts fram om att 

arbeta polisiärt med detta på heltid. Det kan vara svårt att mäta framgången på ett 

sådant här arbete i statistik, men med bakgrund av att de lyckade få bort den 

organiserade nazismen, tycker de sig kunna visa på ett resultat och hoppas få sitt 

förslag godkänt. Ungdomsarbete ger oftast inte resultat förrän efter ett par år och 

då är det svårt att komma ihåg vad man gjorde som var så bra. Därför är det 

viktigt att hålla igång då detta är en ständig process som måste pågå hela tiden. 

Detta kräver dock mer resurser i form av folk. 

 

Polisen skulle gärna se att unga som begår brott får ett snabbt straff, det får inte gå 

för lång tid från det att man åker fast tills det att straffet verkställs, då blir det 

uddlöst och insikten om orsak och verkan försvinner. De skulle gärna se att det 

fanns någon form av jourdomstol, som kunde döma ut ett straff till ungdomar 

omedelbart efter det att de åkt fast. Detta för att straffet skall bli kännbart. Många 
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kan tycka att det är lite fräckt att bli tagen av polisen, i alla fall inför sina 

kompisar, men detta skulle minska om man fick ett straff med en gång. 

 

3.4  Spridning av arbetsmetoden 

Vad det gäller spridning av denna metod har några andra näpon hört av sig till 

Alingsåspolisen, både inom länet och utanför, för att stämma av och få feedback 

på sitt eget arbetssätt gentemot nazistiska gängbildningar. Bland dessa kan 

nämnas Bollnäs, Skara, Enköping, Jönköping och Västerås. Det finns alltså ett 

intresse på både lokal och nationell nivå. 

 

Vad gäller vidare spridning så kommer Tomas Klug vara med och föreläsa om 

Alingsåsmodellen vid en konferens med deltagare från hela Sverige inom bl.a. 

polis- och socialmyndigheten. Konferensen hålls den 5-6 december 2005 i 

Stockholm med initiativ taget av EXIT, som är en organisation där de som är 

aktiva i olika destruktiva gäng kan få hjälp att lämna dessa, anonymt och på sina 

egna villkor. Medlemmarna i EXIT har själva varit aktiva i olika nationalistiska 

och nazistiska grupper och hjälper nu andra utifrån sina egna erfarenheter. 

(http://www.bra.se) 

 

Enligt polisen och Mobila Teamet så lämpar sig denna metod inte i en större stad. 

Då rör ungdomarna sig emellan stadsdelar och därmed också emellan 

socialförvaltningar och polisdistrikt. Ungdomarna blir då mer anonyma och det 

blir svårare att knyta en kontakt med dem. Arbetet bygger på att samma 

myndighetspersoner hela tiden träffar samma individer så man kan bygga upp just 

dessa kontakter. Därför kan det vara svårt atts sprida metoden till städer som är för 

stora. 

 

3.5  Nackdelar 

När det gäller samarbete mellan socialtjänsten och polisen i ett sådant här projekt 

uttrycks en stor nackdel. För att ett sådant här arbete skall fungera så krävs det att 
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det finns poliser som är intresserade och väljer att göra det inom ramen för sitt 

normala jobb. Det innebär att om det skulle komma upp något annat emellan så är 

de inte alls närvarande, deras huvuduppgift är trots allt ingripandeverksamheten. 

Bristen på resurser gör att de som är intresserade blir tvingade att arbeta på nåder 

med den här typen av verksamhet. Ofta kan regelsystem göra att man blir helt 

handlingsförlamad så i slutändan grundar sig allt på inställning, att vilja arbeta 

med ungdomar och orka arbeta sig runt alla de hinder som finns. 

 

Detta är ett resurskrävande arbete om det skall bedrivas på heltid. Att knyta upp 

poliser på ett arbete som inte visar några omedelbara resultat kan vara mycket 

svårt att motivera. Alternativet blir som sagt att göra det på ”dötid”, men då krävs 

också ett stort intresse från de enskilda poliserna. 

 

3.6 Kritisk granskning av resultatet 

Problemet med detta projekt är att det är svårt att visa statistiskt att det fungerar. 

Det att dessutom lång tid innan man når ett märkbart resultat. Genom att man 

uppmärksammar och skapar kontakt med ungdomarna innan de hamnar i 

destruktiva gäng förhindrar man kanske en del av dem att begå brott när de blir 

äldre. Det är dock väldigt svårt att omedelbart bevisa effekterna av ett sådant 

arbete. Det kan dröja flera år innan man märker att antalet ungdomar som är 

involverade i gäng har minskat, först måste de redan etablera hoppa av innan man 

kan se tydligt att nyrekryteringen har avstannat. Sedan är frågan om vad det beror 

på? Är det polisens och Mobila Teamets insatser som har störst verkan på dessa 

ungdomar? Eller har deras insatser kommit just när intresset gått ner rent generellt 

bland ungdomarna att söka sig till dessa gäng.  Poliserna själva säger ju går det 

mode i sådana här grejer. 

 

Frågor vi ställt har varit mycket övergripande så vi har inte fått någon detaljerad 

bild av det praktiska arbetet.  
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3.7 Resultatsammanfattning 

Arbetet med denna metod startades av polisen och kommunen, som i början 

arbetade var för sig. De såg fördelarna med att arbeta tillsammans ute bland 

ungdomarna och slog därmed ihop verksamheterna. Lokala BRÅ är inte, och har 

inte varit, involverade i projektet. Lokala BRÅ i Alingsås är fortfarande under 

uppbyggnad. 

 

Det är svårt att motivera ett bra arbete om man inte kan visa mätbara resultat. I 

Alingsås tycker sig polisen och kommunen ha hittat ett fungerande sätt att tackla 

ungdomsproblematiken på i en mindre stad. 

 

Att lära känna ungdomarna och få dem att veta att de är iakttagna är en bra början 

för att få en destruktiv organisation att lösas upp. Sen måste man arbeta 

kontinuerligt så att kontakten inte går förlorad. Viktigt är då att samarbetet mellan 

myndigheter och organisationer fungerar väl. 

 

Några näpen runt om i Sverige har varit i kontakt med Alingsåspolisen för att höra 

närmare hur de arbetar med ungdomarna där. Önskan finns hos Alingsåspolisen 

att ännu fler får ta del av modellen. 

 

Det finns dock några nackdelar med denna modell och det är att den är 

resurskrävande. Just nu arbetar polisen med den på tid som blir över från den 

ordinarie verksamheten. Förhoppningen är att de ska få arbeta med den på heltid. 

En annan nackdel är att den bara lämpar sig på orter som är lite mindre. Alingsås 

har ca 36 000 invånare. 

 

4 Diskussion 

”Den avgörande förutsättningen för ett effektivt brottsförebyggande arbete är att 

det finns ett lokalt engagemang och en lokal vilja att agera.” (Ds Ju 1996:59) 

 



 17 

Enligt Christer, Kent och Tomas fungerar samarbetet mycket bra dem emellan. De 

har oberoende av varandra alla tre uttryckt att detta är ett väl fungerande 

arbetssätt. Alla tre har ett mycket stort intresse av att få bukt på 

ungdomsproblematiken. Sättet de arbetar på med modellen kan mycket väl ses 

som social brottsprevention, då man involverar personer från många håll i 

ungdomarnas liv, som polisen, socialtjänsten, skola och föräldrar. Att polisen och 

Mobila Teamet lär känna ungdomarna ger de samhället ett ansikte och kontakten 

blir mer personlig och starkare och därmed svårare att bryta. 

 

Gängens sammanhållning och struktur kan förklaras och förstås med teorin om 

Group & Grid. Genom ett intensivt arbete från både Mobila Teamet och polisens 

sida har man lyckat få in en fot bland ungdomarna redan innan dessa band mellan 

gängmedlemmarna vuxit sig allt för starka. 

 

Det är viktigt att man får en tidig kontakt med de ungdomar som är i riskzonen för 

att hamna i en kriminell tillvaro. De måste fångas upp innan de får stämpeln på sig 

att vara kriminell, då denna stämpel kan vara allt för svår att få bort, enligt den så 

kallade stämplingsteorin. 

 

Som förut nämnts använder man nu metoden mot invandrargäng. Detta är 

intressant då invandrarna och nazisterna är varandras raka motsatser och man kan 

använda samma metod på båda grupper. Detta är alltså inte en metod som verkar 

fungera uteslutande mot unga nazister utan mot ungdomsgäng i stort oavsett 

problematikens karaktär.  

 

Detta arbete, som så många, andra hindras av bristen på resurser i form av 

personal och pengar. Detta gör att problemet egentligen inte ligger hos 

myndigheterna själva utan det är ett nationellt problem. Den lokala viljan att 

arbeta med denna modell finns men möjligheterna är begränsade. 
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4.1 Slutsatser och förslag 

Vi anser att denna metod inte är unik på något sätt, utan att det snarare är så att det 

är individerna som arbetar med den som är unika i sig, ett antal personer med 

fallenhet och stort intresse att jobba med ungdomar. Vi ser det som mycket viktigt 

att dessa personer också ges chans att testa sina idéer. Man bör ta tillvara på de 

resurser och det engagemang, som personal inom polisen, socialtjänsten och andra 

myndigheter runt om i Sverige har. Annars finns det risk att problemen kommer 

växa sig allt större tills det kanske är för sent. Vi kan förstå att det kan vara svårt 

att motivera ett nytt arbetssätt när resurserna redan är knappa. Men när ett arbete 

visar sig fungera bör man försöka hitta vägar så att man kan satsa på vinnande idé. 

En stor och viktig del, som hela tiden tas upp av både polisen och Mobila Teamet 

när de skall beskriva varför detta projekt har fungerat, är samarbetet dem emellan. 

Vad vi har fått fram så är det verkligen ett äkta samarbete, de jobbar sida vid sida. 

Detta skiljer sig ifrån hur man brukar höra att samarbete går till, först jobbar en 

myndighet som sedan lämnar över ärendet till nästa myndighet. Detta ger mycket 

sämre insyn i varandras verksamhet och arbetet kan uppfattas som okonsekvent 

och hackigt. Ibland kan man få en känsla av att många myndigheter är väldigt 

revirtänkande, de har sin arbetsuppgift och den skall ingen annan lägga sig i eller 

ta över. Genom att gå ifrån detta på vissa områden och arbeta ihop sätts flera 

resurser in samtidigt och man kan hålla en mer öppen dialog myndigheterna 

emellan. Naturligtvis skall inte myndigheters ansvarsområden löpa i varandra men 

det betyder inte att de inte kan arbete väldigt nära varandra och dra nytta av 

varandra. 

 

Vi nämnde i avgränsningarna att vi inte kommer att undersöka vad ungdomarna 

själva tycker om denna modell. Det hade dock varit väldigt intressant att prata 

med dem i ett eventuellt fortsatt arbete. I intervjuerna får vi en bild av att polisens 

och Mobila Teamets arbete och närvaro har fått ett, i det stora hela, positivt 

bemötande. Frågan är varför? Polisen och Mobila Teamet har som uppgift att 

hålla koll på dem, något som man skulle kunna tänka sig uppfattas som negativt.  
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Det hade också varit intressant att prata med de poliser som i början uttryckte sig 

negativt mot detta sätt att arbeta. Finns de åsikterna kvar eller har den förändrats 

allt eftersom arbetet har fortlöpt? 

 

Både Mobila Teamet och polisen verkar ha en ganska klar bild av hur 

problematiken i Alingsås kommer att utvecklas och hur de vill att det fortsatta 

arbetet dem emellan skall fortgå. För detta krävs det mer resurser framför allt när 

det gäller personal. De pekar själva på brister som finns och vet vad som behövs 

förbättras och förändras. De klappar inte sig själva på axeln och säger att detta är 

den ultimata lösningen på något sätt, men sticker inte heller under stol med att de 

är nöjda med sitt arbetssätt och att deras arbete har fungerat.  

 

Vi anser att vi har fått svar på de frågor vi ställt och fått en klar bild över hur 

Alingsåsmodellen fungerar. Vårt inledande mål med detta arbete vad att om denna 

modell verkade fungera bra så ville vi att den skulle spridas till fler 

närpolisområden. Vi har nu förstått att det arbetet redan är påbörjat genom 

telefonsamtal från andra städer och en kommande konferens. Vi tror att om denna 

metod tillämpas på fler ställen och man även där ser att den fungerar så borde 

detta leda till att ännu fler närpolisområden blir intresserade.  

 

Ett förslag som Christer och Kent nämnde var att ha en så kallad 

ungdomsdomstol. Detta skulle kunna vara en domstol där ungdomsärenden 

handläggs med skyndsamhet, så att ungdomarna själva får känna att deras 

agerande får en snabb och kännbar konsekvens. Detta gör kanske att den ”tuffa” 

inställningen till brotten och att bli tagna av polisen försvinner. Ungdomarna 

tycker förhoppningsvis inte det är lika roligt längre. 

 

En annan idé är att öronmärka pengar till kommuner med begynnande eller 

utpräglad gängkultur. På så vis skulle detta arbete inte påverka det vardagliga 

arbetet på samma sätt utan man skulle få de resurser som behövs. 
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Alingsås modellen 
 

Det gick inte en helg i Alingsås utan en misshandel där unga förmågor ur de 

lokala nazistgängen var inblandade. Men nu har den organiserade nazismen i 

Alingsås tappat fästet. Mycket tack vare ett unikt samarbete mellan sociala 

myndigheter, lokal polis och säkerhetspolisen. Nu går Alingsåsmodellen på export 

till orter med liknande problem.  

 

Det är tidig onsdagskväll i Alingsås och några korthåriga killar har sladdat runt 

med en röd Volvo 740 i den första vintersnön. Över framrutans överkant löper en 

stor handgjord dekal med texten ACAB, all cops are bastards. Så stor att den 

skymmer sikten för den unga föraren.  

Polisinspektör Christer Johansson slår på blåljusen och kollegan Kent Perciwall 

rattar polisbussen över till den motsatta körbanan för att spärra Volvons färdväg. 

   Sidodörren rasslar till och ut ur polisbussen kliver de två uniformerade 

polismännen i sällskap av två fältassistenter från Alingsås mobila team. 

   Kent Perciwall går ner på huk vid Volvons förarsida och sticker in huvudet. 

   – Du får gärna göra reklam för oss, men det måste vara lagligt, säger han. 

   Den unga förarens ansikte spricker upp i ett leende. 

   – Skriver du ingen lapp till mig, skriver jag inget om er. 

   Tillsammans med fältassistent Tomas Klug från mobila teamet fortsätter 

diskussionen. Det visar sig att den unga föraren redan har hunnit bli lappad för 

den bristande sikten tidigare under dagen. Diskussionen börjar handla mer om hur 

bilen går och vilken motor som döljer sig under den svartmålade motorhuven. Råa 

skämt, jargong och spetsfundigheter blandas med skratt. 

Tillbaka i polisbussen frågar Tomas Klug vad killen heter. Kent ger honom ett 

förnamn och Tomas konstaterar att det var ett nytt ansikte.  

 

Personkännedom och ett stort personligt engagemang för ungdomar 

kännetecknar samarbetet mellan fältassistenterna i mobila teamet och det arbetslag 
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inom Alingsåspolisen som Kent Perciwall och Christer Johansson tillhör. 

   På var sitt håll bevittnade de under våren 2003 hur nazistiska grupper växte sig 

starkare i staden. Polisen uppmärksammade en grupp som ställde till bråk. Det 

gick inte en helg utan att nazisterna var inblandade i slagsmål och andra 

incidenter. Långt ifrån allt gick vidare till anmälan eftersom brottsoffren ofta var 

rädda för konsekvenserna. 

   – Det ena gänget körde omkring i en stor militärjeep och spred skräck. De såg 

skräckinjagande ut om inte annat. Det var mycket fylla och slagsmål. De ställde 

till med oreda i största allmänhet och vi fick rapporter om att människor var rädda, 

berättar Kent Perciwall. 

   Från socialtjänstens sida såg man med oro på en tilltagande rekrytering av 

ungdomar till den så kallade vit makt-miljön. Skolpersonal varnade för en ny 

nazistvåg på uppsegling samtidigt som en ny nazistisk gruppering etablerade sig. 

Organisationen var Nationell ungdom, en militant, sammansvetsad organisation 

som lyckades knyta till sig framför allt ungdomar på gymnasiets fordonsprogram. 

   På var sitt håll började mobila teamet och arbetslaget inom Alingsåspolisen söka 

kontakt med ungdomarna i centrum under helgvällar. De möttes gång på gång, 

men verksamheten var åtskild. 

   – Vi upplevde en frustration när vi såg att det fanns en massa resurser men ingen 

samordning, säger Thomas Klug. Vi arbetade på vårt håll, polisen på sitt, 

kommunen på sitt. 

   För att råda bot på problemet bjöd mobila teamet in Kent Perciwall och Christer 

Johansson till sitt kontor i Kabomhuset, en samlingspunkt för Alingsås ungdomar 

med fritidsgård, föreningslokaler och caféverksamhet.  

   – Jag blev själaglad, berättar Kent Perciwall. Jag hade jobbat i Göteborg tidigare 

under lite mer vanliga förhållanden, där fältare inte ville åka med poliserna, inte 

ens ville sitta med oss eftersom de var rädda att tappa förtroendet från 

ungdomarna. Och så plötsligt kommer de här och säger precis tvärtom. 

   Riktlinjerna för samarbetet handlade om ett öppet ställningstagande mot 

organisationerna: man skulle arbeta nära och öppet tillsammans, ha regelbundna 

möten för att samordna insatser och kartlägga miljön för att särskilja ledande 

personer från hang around-individer, som man gav möjlighet att hoppa av. 

Samtidigt beslöt man sig för att driva en nolltoleranslinje med ingripanden varje 

gång en person ur den nazistiska miljön bröt mot minsta förseelse eller 
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ordningsregel. 

   – Vi tar ställning, säger Tomas Klug. Vi säger: ”du får ha dina åsikter, men du 

ska veta att det har ett pris, det får konsekvenser”. Vi är helt öppna med var vi står 

och de är helt medvetna om att vi ska krossa deras organisation eftersom vi sagt 

det från start. 

   Han understryker att det inte är de politiska ståndpunkterna inom de nazistiska 

kretsarna som är måltavlan. Från de sociala myndigheternas perspektiv är de 

nazistiska organisationerna helt enkelt farliga och olämpliga kretsar för ungdomar. 

Det är miljöer med stark koppling till kriminalitet och inte minst alkohol.  

 

Eftersom organisationerna bär upp den nazistiska miljön är det de som ska 

motarbetas i första hand, inte de enskilda personernas åsikter. 

   I samtal med ungdomarna försöker de få dem att omvärdera sin inställning, få 

dem att förstå konsekvenserna av att röra sig inom den nazistiska kretsen. 

   – Vi berättar att det är miljöer med mycket kriminalitet, att de blir extrakollade 

av polisen på grund av detta och i viss mån övervakade. De kan få problem att få 

jobb inom vissa yrken, killarna kan få problem att göra lumpen och så vidare. 

   Den första praktiska åtgärden efter mötet med mobila teamet blev att 

fältassistenterna åkte med polisen under helgnätterna. Tillsammans sökte de upp 

personerna i den nazistiska kretsen. Oavsett om de befann sig på en fest, hängde 

på stan eller var ute på krogen. När Nationell ungdom tränade kampsport i en av 

kommunens lokaler var mobila teamet och Alingsåspolisen på plats. När Nationell 

ungdom sålde tidningar utanför köpcentrumet i staden fanns de där för att 

diskutera, markera och informera sig om verksamheten. 

   Nazisternas militärjeep stoppades för minsta lilla trafikförseelse. Allt för att 

störa deras verksamhet 

Samtidigt sträckte man ut en hjälpande hand åt dem som ville lämna 

organisationerna. 

   – När de kliver ur får de också se att de tjänar på det, berättar Tomas Klug. Man 

jobbar med positiv förstärkning från polisens sida. Man minskar 

punktbevakningen, vilket gör att man kanske inte blir ”lobbad” lika många gånger 

eftersom vi inte längre är på dem varje timme och de kan leva sitt liv mer ostört. I 

ett ödsligt industriområde i utkanten av Alingsås hyr några av de ledande 
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aktivisterna inom den nazistiska rörelsen del i en garagebyggnad. När vi kommer 

in vid den stora avlånga garagebyggnaden skymtar siluetten av en man i 

arbetskläder i mörkret. Det är en av de lokala nazisterna. Hans Volvo står 

parkerad framför garageinfarten. När han ser vilka som är på besök sjunker hans 

axlar ihop i en hopplös gest. 

   – Va vill ni nu då? 

   Han ser bedrövad ut, men har svårt att dölja ett litet leende. 

   – Vad har du nu ställt till med, säger Kent Perciwall och stänger bildörren 

bakom sig. 

   – Jag har väl inte gjort nåt. 

   Många skratt. 

   De diskuterar den nya motorn, bilens skick i allmänhet. Killen presenterar sin 

nya flickvän som står bredvid och tummar på en cigarett. Polismännen och 

fältassistenterna presenterar sig för henne som om hon är en ny person i familjen. 

Hon svarar kort på deras frågor. Avvaktande.  

   Kent Perciwall lutar sig ner mot däcken på Volvons högersida och vänder sig 

mot killen med en allvarlig min.  

   – Jag hoppas du inte kör hem med det där, säger Kent.  

   Han har bara bytt till dubbdäck fram och låtit sommardäcken vara kvar bak.  

   – Vi försöker hela tiden bygga en relation med dem, säger Christer Johansson 

när vi sätter oss i polisbussen igen. Visa att vi vet vilka de är, snacka med dem. 

Det gör det svårt för dem att bli förbannade på oss. Det är alltid mycket skratt, en 

slags hatkärlek. 

   Den goda relationen till ungdomarna ställer också till med problem för ledarna i 

de nazistiska organisationerna som vill måla upp bilden av ett vi mot dem. Genom 

att hela tiden ta första kontakten, bryts den bilden ner samtidigt som ledarnas 

auktoritet indirekt får sig en törn. 

   Men arbetet har inte varit utan ifrågasättande. 

   – Det finns kollegor som tycker att vi daltar med ungdomarna, men det handlar 

inte om det, säger Christer Johansson. Vi bjuder på oss själva och möter 

ungdomarna på deras sätt, men gör de något fel så har de gjort något fel vilket fall 

som helst. Vi har aldrig gjort rapporteftergift. 

 

Kent Perciwall och Christer Johansson räknar upp sju fällande domar med 
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nazistiska förtecken i den lilla staden Alingsås sedan sommaren 2003. Fler är 

under utredning. Det rör sig om flera fall av hets mot folkgrupp, misshandel, olaga 

hot och skadegörelse.  

   Man har gjort otaliga ingripanden mot miljön, men aldrig haft ett fall av 

våldsamt motstånd. Trots att det är mycket våld och fylla inblandat. 

   Bristen på anonymitet tror de båda är en bidragande orsak till att situationen 

lugnat ned sig betydligt i Alingsås sedan samarbetet startade. 

   – Vi visar hela tiden att vi känner allihop, säger Kent Perciwall. Vi vet vilka alla 

är, vi vet vilka deras föräldrar och syskon är, vi gratulerar dem på födelsedagen 

för vi vet när de är födda. Eftersom du inte kan vara anonym blir det jobbigt att 

utöva det här med nazism i Alingsås på något sätt. För skulle de ställa till med nåt 

så vet vi snabbt vem det är. 

   Den viktigaste delen av arbetet är trots allt att få ungdomarna att lämna den 

nazistiska miljön. Närheten till ungdomarna gör det möjligt för mobila teamet och 

arbetslaget att följa individernas utveckling inom gruppen. 

 

Är det någon som visar något som helst tecken på att vilja gå ur gänget, finns de 

genast där för att stödja. Samtidigt finns en kontakt med säkerhetspolisen som 

hjälper till att reda ut vilka ledarfigurerna i de nazistiska grupperingarna är, deras 

bakgrund och hur de skulle kunna agera. 

   – Rent konkret diskuterar vi de ledande personer som är ett bekymmer för 

samhället, berättar PO Hellqvist vid säkerhetspolisens författningsrotel i 

Västsverige. Han beskriver sin personal som ytterligare ett kugghjul i samarbetet. 

Helena Carlström från mobila teamet berättar hur hon hjälpte en av de aktiva 

nazisterna att hoppa av. 

   – Han upplevde själv att han var ökänd. Han var bostadslös, arbetslös och hade 

straffat ut sig överallt. Men han hade kommit till en punkt där han insåg att han 

behövde komma tillrätta med sitt liv. 

   Det första steget var att skaffa nya kläder. Hela hans garderob bestod av kläder 

med koppling till den nazistiska kretsen. Han behövde en yttre förändring för att 

känna att han bröt med någonting. Samtidigt behövde han visa upp en ny sida för 

andra. 

   – Jag följde med honom överallt. Jag följde med till socialförvaltningen, var 

med på varje polisförhör, i klädaffären. Jag fick ”hålla handen” hela tiden. 
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   Men socialförvaltningen gav ett engångsbidrag eftersom han visade att han 

verkligen ville förändra sitt liv. Helena hjälpte honom att få en bostad och har 

fortfarande kontakt med honom. 

   En annan avhoppare var så rädd för att lämna organisationen att de hjälpte 

honom att skaffa ett kvällsjobb. På så vis kunde han vara upptagen när 

organisationen krävde att han skulle med ut på aktiviteter. 

   PO Hellqvist från säkerhetspolisen skulle gärna se att fler kommuner tog efter 

samarbetet i Alingsås. Han är övertygad om att modellen även går att använda 

mot andra typer av gängbildningar, till exempel kriminella invandrargäng i 

storstädernas förorter. 

   – Det finns ingen annan kommun i vårt område som lyckats så här bra. Jag har 

inga siffror men i personöden har man lyckats oerhört bra. Vissa individer som 

varit på krokig väg har plötsligt kommit på andra sidan av samhället. 

   – Men tyvärr är framgången väldigt personrelaterad. Det här är personer med ett 

genuint intresse av ungdomar som träffat varandra, som smält samman i sin 

verksamhet och åstadkommit ett oerhört bra resultat tillsammans. 

   Nu har andra orter i Västsverige börjat intressera sig för den modell som tagits 

fram av Alingsåspolisen och mobila teamet. Närliggande Borås kommun har 

märkt av en ökande aktivitet från nazistiska grupper som sluter sig samman och 

vill kväva rörelsen i sin linda, innan den suger in fler ungdomar. 

 

// Daniel Olsson 

frilansjournalist i Göteborg 

 

FAKTA 

Mobila teamet i Alingsås 

En förvaltningsövergripande fyramannagrupp med syfte att arbeta mot unga 

lagöverträdare och ungdomar i olämpliga miljöer. Två fältassistenter är anställda 

av socialtjänsten, en av kultur- och fritidsförvaltningen och en delas mellan barn- 

och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. 
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Vit makt-miljön i Sverige 

Säkerhetspolisen uppskattar den svenska vit makt-miljön till runt 2000 individer. 

Då räknas medlemmar, konsumenter av tidskrifter och musik samt bidragsgivare. 

   De centrala nationella organisationerna är Svenska motståndsrörelsen/Nationell 

ungdom, Nationalsocialistisk front och Blood & Honour. 

   Svenska motståndsrörelsen har sitt huvudsäte i Västra Götaland i trakten kring 

Skara, men flest anhängare finns i Stockholmsområdet. Nationalsocialistisk front 

har tidigare haft sitt säte i Karlskrona, men har nu rört sig åt Västra Götaland och 

trestadsregionen. Blood & Honour är ett löst sammansatt nätverk med grupper i 

framför allt Småland, Helsingborg, Stockholm och Västra Götaland. 

   I Alingsås finns Blood & Honour och Nationell ungdom representerade. 

 

Karlskronamodellen  

I Karlskrona fick kommunen upp ögonen för den nazistiska miljön på allvar först 

när kommunalrådet Björn Fries hotades till livet av nazister från 

Nationalsocialistisk front, NSF, 1998. Organisationen hade sitt högkvarter i 

kommunen och hade som mest ett hundratal medlemmar. 

   Därmed var situationen i Karlskrona på många sätt mer extrem än den i 

Alingsås. Åtgärderna var också delvis annorlunda. 

Medan Alingsås satsar på samarbete mellan sociala myndigheter och polis för att 

angripa den nazistiska kretsen och ”plocka ut” ungdomar ur själva miljön, har 

Karlskrona kommun i första hand arbetat med att försvåra för organisationerna 

den strikt juridiska vägen. 

   – Vi har låtit tillämpa alla de regelverk som vi har och låtit myndigheterna 

samverka, säger Lennarth Eriksson, kommunjurist i Karlskrona. 

   Det handlar dels om åtgärder mot enskilda företrädare. Söker de socialbidrag 

eller A-kassa tvingas de stå till arbetsmarknadens förfogande. Skriver de sig på 

skenadresser anmäls de omedelbart till folkbokföringen, betalar de inte TV-licens 

rapporteras det och så vidare. 

   Samtidigt har man beskurit organisationens möjligheter att verka. Hemsidorna 

har stängts ner efter tips från kommunen om att de marknadsförde tidskrifter, 

kläder och musik med ett främlingsfientligt budskap. Eftersom pengar från 

försäljning av samma material gick in på konton hos Nordea och postgirot, har de 
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nu också stängts av som kontoinnehavare. 

   Flera ledande nazister har nu valt att lämna Karlskrona kommun. En av de 

drivande nazisterna har flyttat till Trollhättan, inte långt från organisationens nya 

gård i Vara. Men att kommunen bara flyttar problemen vidare håller Lennarth 

Eriksson inte med om. 

   – Vårt syfte är att de lämnar den här destruktiva, kriminella verksamheten. Att 

de sedan tycker det är för jobbigt att vara nazist i Karlskrona och flyttar kan vi 

inte göra något åt. Det är en rättighet att flytta i ett demokratiskt samhälle. 

Arbetet i Karlskrona har rönt stor uppmärksamhet och är aktuellt då Vara 

kommun öppet bett om hjälp från Karlskrona kommun att motarbeta etableringen 

av NSF i kommunen. 


	269.pdf
	269.2.pdf

