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Abstract 

 

Förra året anmäldes det 792 personrån i Malmö, av vilka många utfördes av personer under 

18 år. På andra sidan Öresund, endast ett par mil från Malmö, ligger storstaden Köpenhamn 

med över en miljon invånare. Trots att Köpenhamn har nästan fyra gånger större befolkning 

än Malmö samt liknande problem med segregation och arbetslöshet anmäldes det där bara 

runt 400 personrån förra året. Syftet med denna rapport är att studera hur polisen i Malmö 

respektive Köpenhamn arbetar mot problemet och med hjälp av teorin om problembaserat 

polisarbete och dess tre nivåer av brottsförebyggande polisarbete, belysa skillnader och 

likheter i arbetssätt samt förklara dessa. Resultatet visar på stora skillnader i det rent 

repressiva arbetet, fram för allt styrt av olika juridiska förutsättningar att använda vissa 

tvångsmedel så som telefonavlyssning. I fallet med sekundära brottsförebyggande insatser 

tillämpar man ungefär samma metoder. I Köpenhamn har man dock en annan och mer 

permanent organisationsstruktur samt lång erfarenhet av att arbeta med bland annat 

hembesök. Insatserna i Malmö är i formen av ett tillfälligt projekt och har nyligen kommit 

igång. Slutsatserna är att många skillnader kan förklaras utifrån olika möjligheter till 

utredande tvångsmedel. Skillnader i mer allmänna brottsförebyggande insatser förklaras 

genom ett mer långsiktigt tänkande hos Köpenhamnspolisen i form utav bland annat särskilda 

organ för enbart brottsförebyggande arbete gentemot unga. Detta är en långsiktighet som de 

som arbetar i verksamheten i Malmö önskar. 
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1 Inledning 
 

1:1 Bakgrund 

Malmö och Köpenhamn utgör tillsammans kärnan i det som kallas Öresundsregionen. Häri 

ingår även andra städer på båda sidor sundet, städer och områden som tillsammans har en 

befolkningsmängd på 3,6 miljoner invånare 

(http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=68893). Städerna i regionen är lättillgängliga 

för den som vill röra på sig och sedan bron byggdes tar det endast ca 30 minuter att ta sig från 

Malmö centralstation till Tivoli i Köpenhamn. Samarbetet över sundet har tydligt stärkts 

sedan bron blev färdigställd i juli år 2000. Ett samarbete som kanske främst märks då man 

tittar på affärslivet i regionen. Såväl svenskar och danskar är idag mobila och många har valt 

att av olika orsaker bosätta sig i grannlandet.  

 

På båda sidor sundet finner man städer som på senare år haft problem som följt av segregation 

och stora socioekonomiska strukturskillnader, vilket för Malmös del bland annat behandlas i 

Storstadsdelegationens årsrapport 2004 (www.storstad.gov.se) samt i budgetpropositionen för 

år 2005 (Faktablad om Budgetpropositionen 2005). Arbetslösheten bland dem som är mellan 

åldrarna 20-64 år gamla var år 2005 för Köpenhamn 6,6 % och motsvarande siffra i Malmö 

8,8 % (Köpenhamn Malmö 2006:12). Andelen invånare med invandrarbakgrund var den 1 

januari 2005 19 % för Köpenhamn och 33 % för Malmö (Köpenhamn Malmö 2006:8). Vad 

gäller sysselsättningsgraden ligger såväl Malmö som Köpenhamn tydligt under genomsnittet 

för de andra städerna i regionen (ibid:12). 

 

I Malmö anmäldes förra året 792 anmälningar om personrån till polisen (www.bra.se). Några 

mil över sundet ligger Köpenhamn. Köpenhamn har ett befolkningstal på närmare 1,1 

miljoner invånare. Trots storleksskillnaden städerna emellan anmäldes förra året avsevärt 

färre personrån än i Malmö, runt 400. Inte bara i relativa utan alltså även den totala mängden 

anmälda personrån är avsevärt färre i Köpenhamn än i Malmö. (Sydsvenska Dagbladet: 

20060219) Under 2006 har det dock kunnat skönjas en minskning i antalet personrån. Den 

nyinrättade rånkommissionen hos Malmöpolisen verkar fungera. Polisen i de två olika 

städerna har naturligtvis olika förutsättningar för att genomföra sitt arbete. Beroende av 
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lagstiftning, budgetunderlag och polistaktik finns olika ramar inom vilka polisen kan verka. 

Trots det torde den direkt operativa verksamheten mot en viss specifik typ av brottslighet 

kunna se likadan ut oavsett land. ”What works works” – men vad är det då som fungerar? 

 

1:2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att jämföra Malmöpolisens respektive Köpenhamnspolisens 

arbete gentemot personrån utifrån teorin om problemorienterat polisarbete och dens tre nivåer 

av brottspreventiva åtgärder . Särskilt skall den belysa arbetet med unga gärningsmän. 

Rapporten skall belysa och kartlägga skillnader i arbetssätt och strategi mellan de olika 

städernas polismyndigheter på området ovan. Intressant att studera är huruvida man i Malmö 

och Köpenhamn satsar olika på primär, sekundär och tertiär brottsprevention och vilka 

förutsättningar för detta som finns. Även om inte polisens arbetssätt ensamt kan fungera som 

förklaring till skillnaderna städerna emellan, är det vår förhoppning att genom analysen av de 

olika polismyndigheternas arbetssätt kunna identifiera arbetssätt och taktiker som fungerar 

bättre respektive mindre bra gentemot den speciella problematiken kring personrån. Givetvis 

påverkar resursfördelning samt polisens olika legala möjligheter att verka stor roll i arbetet 

varför vi inte kan bortse från dessa bitar även om vi inte kommer att ha möjlighet att göra en 

jämförelse av rättssystemen och lagstiftningen i de båda länderna.  

1:3 Frågeställningar 

Frågeställningar som är intressanta är:  

På vilket sätt skiljer sig polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete i Malmö 

respektive Köpenhamn sig åt?  

Vilken orsak anser man ligga bakom problemet med ungdomsrån i Malmö respektive 

Köpenhamn? 

Vilka metoder använder sig polisen i Köpenhamn respektive Malmö sig av? 

1:4 Avgränsningar 

Denna studie har ej för avsikt att ge en förklaring till skillnaden i antalet anmälda personrån 

för respektive stad. Till en sådan förklaring kan säkerligen skrivas ett stort antal olika 

faktorer. Skillnaderna mellan länderna är för stor för att kunna kartläggas under den korta tid 

vi har till förfogande för att färdigställa detta arbete. Studier av straffsatser, kriminalvård, 

samarbete mellan myndigheter, skolväsende, socioekonomisk struktur, 
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arbetsmarknadsåtgärder, anmälningsbenägenhet och väldigt mycket mer skulle vara 

nödvändigt för att ge ett uttömmande svar på en dylik frågeställning. Däremot ser vi det som 

ett ypperligt forskningsområde för annan att ta vid.  

 

Rapporten har ej heller som syfte att mäta och bedöma kvalitén på de strategier och 

arbetsmetoder som används av respektive myndighet.  

 

Denna studie avser främst att kartlägga skillnaderna i hur polisen i de båda städerna arbetar 

repressivt och förebyggande mot förekomsten av personrån och avser således ej förklara 

skillnaderna i antalet anmälda rån. Dock kan polisens strategier verka som en delförklaring i 

den stora skillnaden i antalet anmälda personrån.  

1:5 Tillvägagångssätt 

Det empiriska underlaget för studien kommer att utgöras av förstahandskällor i form utav 

intervjuer med ansvarig personal från polismyndigheten i Köpenhamn respektive Malmö. 

Massmedias bevakning kring personrånen i Malmö och Köpenhamn kommer att användas för 

att kartlägga utvecklingen samt utgöra material för bakgrundsbeskrivning. Statistik över 

befolkning, anmälda brott etc inhämtade från SCB, Brå samt dansk polis.  

 

Materialet kommer att analyseras med den integrerade modell för problemorienterat 

polisarbete som presenteras i boken ”Problemorienterat Polisarbete” (Dahl et Al:2003). I 

Storbritannien och USA har det gjorts försök med olika polisiära metoder och dess inverkan 

på viss typ av brottslighet och dessa rapporter kommer att användas som jämförelse vid 

analysen av olika metoders effektivitet. 

1:6 Begreppsförklaringar 

Vi har valt att använda oss av samma kategorisering av personrån och ungdomsrån som BRÅ 

använder sig av. Detta för att den brottsstatistik vi hämtar till stor del har Brottsförebyggande 

rådet, BRÅ, som källa.  

 

Med personrån avses i denna text rån eller grovt rån mot person enligt BrB 8 kapitel 5-6§§. I 

de fall vi nämner ungdomsrån avses rån enligt ovan, dock med tillägget att misstänkt 

gärningsman eller misstänkta gärningsmän är högst 20 år gamla (www.bra.se).  
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2 Teori 
 

I det här kapitlet presenteras ett grundläggande teoretiskt ramverk vilket utifrån polisens 

arbetsmetoder i Köpenhamn respektive Malmö kommer att analyseras utifrån.  

 

För att underlätta jämförelsen av de insatser polisen i Malmö respektive Köpenhamn gör 

gentemot personrån/ungdomsrån kommer vi att använda oss utav en modell för 

problemorienterat polisarbete (POP) där de brottspreventiva insatserna delas upp i primär 

prevention, sekundär prevention samt tertiär prevention.  

 

2:1 Varför brott? 

Något som är intressant att studera är varför man från polisens sida väljer en viss arbetsmetod 

för att bekämpa och förebygga brott. Andledningen är att människor med olika 

brottsbenägenhet i olika grad påverkas av rädsla för straff, frestelser och friktioner. Utifrån 

brottspreventiv synpunkt innebär det att man bör utveckla olika strategier för olika grupper. 

(Dahl:2003:26) Analysen och definitionen av brottet och den typiska gärningsmannen torde 

då bli avgörande för vilka strategier som väljs. 

 

 

2.2 Problemorienterat polisarbete (POP) utifrån tre nivåer 

Problemorienterat polisarbete handlar om att lägga upp taktik och strategi för det 

brottsbekämpande arbetet utifrån själva problemet genom att definiera, analysera, besluta om 

och genomföra en åtgärd och där efter följa upp och utvärdera det arbete som gjorts. 

(Dahl:2003:6) Att efter detta koncept lägga upp en polisiär strategi kräver alltså dels en 

ordentlig kunskap om problemet i sig, alltså om brottet. Vilka är det som begår denna typ av 

brott? När och hur begås denna typ av brott? Vidare kräver den någon form av analys som 

kan ge svaret på varför brottet begås och där efter en eller flera strategier för hur brottet skall 

bekämpas. 

Vad gäller utformandet av strategier för bekämpandet av brottet kan dessa utvecklas utifrån 

tre nivåer, en primär, en sekundär och en tertiär nivå av brottsprevention (Dalh:2003:35ff). 
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Primär brottsprevention: Omfattar generella insatser inom ett givet geografiskt område och 

omfattar alla människor inom det området. Insatserna är avsedda att påverka attityder och 

sociala miljöer. Lagstiftning har ett allmänpreventivt syfte likaså renhållning och 

brottsförebyggande aktiviteter. Allmän övervakning i uniform är exempel på en polisiär insats 

på den här nivån. (Dahl:2003:36)  

 

Sekundär brottsprevention: Är åtgärder som är riktade mot speciellt identifierade individer, 

platser och tider när risken för brott är stor. Exempel är riktad övervakning från polisens sida 

på tider och platser med identifierad förhöjd risk för kriminalitet. Här handlar det även om att 

i tydligare mån reagera mot riskbeteende så som missbruk och skolk. (Dahl:2003:38) 

 

Tertiär brottsprevention: Åtgärder när brottet redan skett i form utav polisiära tvångsmedel 

(ex. gripa misstänkt gärningsman), rapportera och utreda brott dvs. finna skyldig gärningsman 

och överlämna denna till övriga delar av rättssystemet. Att brott rapporteras och utreds i hög 

omfattning har också en viktig allmänpreventiv effekt på brottslighet och förstärker den 

primära och sekundära brottspreventionen. (Dahl:2003:40) 

 

POP utifrån de tre nivåerna kommer att tjäna som ett sorteringsverktyg vid jämförelsen för att 

underlätta jämförelsen, göra den mer översiktbar samt ge svar på frågeställningar om vilka 

metoder som föredras inom hos de olika polismyndigheterna. I det sammanhanget spelar det 

ingen avgörande roll huruvida man från Köpenhamns- och Malmöpolisen medvetet utformat 

sina arbetsmetoder utifrån aktuell modell eller ej. 
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3 Forskning och tidigare insatser 

3.1 Vem rånar vem? 

Enligt BRÅ-rapporten Unga som rånar unga i Malmö och Stockholm (BRÅ-rapport 2000-6) 

begås de flesta av ungdomsrånen i Malmö dagtid med vuxna i närheten. En mycket liten del 

av dem begås på natten. Rånen genomförs ofta utan vapen, våld eller uttalade hot. Offret 

upplever ändå oftast situationen som så pass hotfull att han eller hon låter sig muddras eller 

väljer att lämna sina ägodelar ifrån sig. Värdet på det som tillgrips är i genomsnitt ca 800 

kronor BRÅ-rapport 20000-6:31). Bland gärningsmännen är utlandsfödda ungdomar kraftigt 

överrepresenterade och bland rånoffren är personer svenskfödda föräldrar överrepresenterade 

och cirka 90 % av såväl gärningsmän som offer är pojkar (BRÅ-rapport 2000-6:24). 

3.2 Tidigare studier av polisiära insatser och metoder i Storbritannien 

I april 2000 sattes det i polisdistriktet Humberside i England upp ett särskilt initiativ kallat 

”Police Impact Initiativ” med syfte att komma till rätta med personrån och alkoholrelaterade 

ordningsstörningar. Satsningen bestod utav fram för allt fler synliga fotpatruller (High 

Visability Patrols, HVP). Resultatet visade på ett klart samband mellan ökad polisiär 

synlighet och en minskning av antalet personrån i området. (Jones et al:2003:1) Försöket 

skedde under april 2000 och mars 2001 i staden Hull med en befolkning snarlikt Malmö på 

258 000 invånare. Den ökade satsningen skedde på platser där det skedde mest brottslighet 

(hot spots) och på tider där mycket människor röde sig i området, detta för att maximera 

mängden kontakt mellan polispersonalen och allmänheten samt att den tydliga närvaron av 

poliser skulle verka avskräckande (ibid:2). Merparten av den ökade patrulleringen skedde i ett 

begränsat område innefattande citykärnan som hade den högsta andelen rapporterade brott. 

Tillskottet av manskap bestod utav 14 poliser fördelade på två olika typer av HVP-

patrulluppdrag, en ordningsupprätthållande fotpatrullering i citykärnan på fredag och 

lördagsnätter mellan 20:00 till 04:00 bestående av 12 extra poliser och en generell patrullering 

över ett större område måndag till söndag 08:00 till 16:00 bestående av 2 extra poliser. 

Patrullerna utgick inte från fordon och var inte skyldiga att svara på larm om de inte var 

mycket nära adressen. Deras huvudsakliga uppgift var att vara att ta kontakt med och vara 

tillgängliga för allmänheten samt att hantera så kallat antisocialt beteende samt hantera 

gärningsmän. (Ibid:2) Resultatet som kunde utläsas av försöket var en minskning av antalet 
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personrån med 16% från tidigare år, att jämföra med en generell ökning av personrån i 

Storbritannien i sin helhet. I övriga områden i distriktet som fick avsevärt färre tillskott av 

patruller var resultatet av försöket varierande. I vissa områden minskade antalet personrån och 

i något ökade det. Viss undanträngningseffekt, dvs. att brottsligheten flyttar till andra 

områden kunde alltså inte uteslutas. Slutsatserna som kunde dras av försöket var att synliga 

fotpatrullera kunde ha en preventiv effekt på bland annat personrån men om det skall fungera 

krävs det att insatserna sätts in på hot-spots samt att insatsen är kraftig dvs. att antalet 

patruller är stort. (ibid:3f).  

 

År 2002 startades i Storbritannien något som heter SCI – Street Crime Initiativ – för att stävja 

den ökande trenden med personrån. Försöket omfattade tio olika polisdistrikt och resultaten 

av satsningen har publicerats i en studie, Tackling Personal Robbery: Lessons learnt from the 

police and community partnerships.  Satsningen gick i stort sett ut på att polisen tillsammans 

med de lokala myndigheterna i respektive stad arbetade mot problemet utifrån en problembild 

man skapat gemensamt (Development and Practice Report 5:2). Denna problembild innehöll i 

sig flera olika delar då man menade att orsaken till problemet med personrån inte enkom 

beror på en faktor. Detta får också till följd att problemet måste angripas på flera olika fronter. 

Generellt sett kan man säga att myndigheterna på den lokala orten samt polisen arbetade 

utifrån följande arbetsområden (ibid:2):  

• Identifiering av ”hot spots”,  

• Identifiering av förövarna,  

• ökad övervakning,  

• väl synlig polis 

• ökad upptäcktsrisk,   

• Förändringar av den fysiska miljön  

• Brottsförebyggande råd till grupper med överrisk att hamna I kriminalitet 

• Implementering av långsiktiga sociala satsningar 

• Effektivisering och förbättring av den juridiska processen 

Enligt studien är alla polisdistrikten överens om att ökad patrullering och polisiär närvaro 

visserligen kan öka tryggheten och antalet brott på en viss plats eller vissa ”hot-spots”, men 

att resultaten av ökad synlighet är kortsiktiga. Man ser också att kostnaden är väldigt hög i 

förhållande till vad man får ut av ett ökat antal uniformerade poliser (Development and 

Practice Report 5:3). Korrekta satsningar kräver korrekta och omfattande underrättelser vilka 

kan och bör ligga till grund för utformningen av polisarbetet. Genom att identifiera ett 
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specifikt geografiskt områdes problemställning kan man således arbeta fram modeller för hur 

problemet kan angripas. Här ser man samarbetet med närsamhället och lokala myndigheter 

som en viktig del i att samla information om potentiella gärningsmän (ibid:4).  

 

För att komma till bukt med personrånen menar man att det i första hand är viktigt att 

överföra teoretiska kunskaper om orsakerna bakom brotten, samt vilka strategier som 

fungerar, till praktiskt polisarbete. Problemet har här varit att skapa tillräckliga resurser. 

Därefter bör man arbeta för att identifiera förövarna, exempelvis genom spaning, och därefter 

kartlägga deras nätverk samt arbeta mot de hälare som finns kring dem för att försvåra 

försäljningen av stulet gods (Development and Practice Report 5:4). För att insatserna skall 

bli lyckade krävs en snabb respons av den lokala polisen så att de redan kort tid efter brottet 

får kontakt med offret. Det ökar exempelvis chansen till att kunna identifiera förövaren 

avsevärt (ibid:5). Dessutom menar man att polisen aktivt bör arbeta med information till de 

grupper som är särskilt utsatt och lider störst risk att bli brottsoffer. Allt för att skapa en 

förberedelse för en eventuell framtida händelse. För att insatsen skall fungera krävs också ett 

aktivt arbete med att skapa nätverk och samverka med lokala myndigheter, skolor, affärer 

med mera som finns i området. På detta sätt kan polisen få oerhört viktig information. 

Slutligen kan ökad polisiär närvaro vid olika ”hot-spots” också vara en bra metod för att 

kortsiktigt öka tryggheten på specifika platser (ibid:5). 

 

Vad gäller samarbete och samverkan är det viktigt att alla i de deltagande grupperna tydligt 

känner till sina respektive roller och ansvarsområden. Detta bör man enas om i förhand och 

dessa beslut bör också protokolleras. Samarbete och insatser bör vara långsiktiga och breda då 

gärningsmännen ofta finner sätt att anpassa sig till polisens arbete och förändra sitt eget 

mönster efter det (Development and Practice Report 5:5).  
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4 Resultat 
 

4.1 Rånkommissionen i Malmö, Intervju med Thomas Albinsson 
2006-10-31 

Följande kapitel 4.1 bygger i sin helhet på intervju genomförd med Thomas Albinsson, chef 

för Rånkommissionen vid Malmö polisen. Intervjun genomfördes 2006-10-31 på Thomas 

Albinsson tjänsterum på polishuset Gasklockan.   

4.1.1 Bakgrund 

Under 1990-talet började det alarmerande snabbt ökande antalet personrån, främst begångna 

av unga individer bli ett allt större bekymmer. För att bemöta problemet inrättades det en 

särskild grupp bestående av c.a tolv poliser vid närpolisen. Gruppen var ingen permanent 

lösning och fick utöver personrån hantera annan brottslighet. Efter några år upplöstes 

organisationen. Under 2005 sköt antalet anmälningar om personrån i höjden, med en 

remarkabel ökning på 40 %. Detta medförde att en liknande organisation, en så kalla 

Rånkommission som tidigare fanns återinrättades bestående av ca tolv poliser främst avsedda 

för spaning samt tre utredare. Den fick sin organisatoriska hemvisst under Närpolisområde 

Malmö City. Vid denna tidpunkt inkom det runt 100 anmälningar om personrån i månanden 

och de personella och organisatoriska förutsättningarna att möta denna anstormning av arbete 

fanns inte. Organisationen flyttades därför efter ett tag från närpolisen till att organiseras 

under hela polisområdet. Den nya gruppen fick inleda sitt arbete med att hantera 250 

anmälningar som övertogs från den äldre organisationen. En stor del av ärendena fick 

avskrivas. Den nya målsättningen blev att ärendena skulle börja utredas omedelbart de kom 

in, istället för att läggas på hög. Thomas Albinsson tog över verksamheten i februari 2006. 

Några månader senare utökades verksamheten med en ytterligare spaningsgrupp á sju spanare 

och ytterligare två utredare. Allt som allt består Rånkommissionen i dagsläget av tre 

spaningsgrupper om sju poliser, bestående av inlånad personal från pikéten, 

utlänningspolisen, spaningsroteln och närpolisorganisationen m.m. samt fem utredare. 

(Albinsson:2006-10-31) 
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4.1.2 Problemet personrån 

Enligt Thomas Albinsson ligger en del av förklaringen till Malmös många personrån i 

Malmös stora problem med segregation och höga arbetslöshet. De som rånar är nästan alla 

unga. Snittåldern är mellan femton och arton år. Av dem som är misstänkta för personrån just 

nu är 48 personer under femton. En stor del av dessa har utländskt påbrå. Stora 

ungdomskullar i Malmö behärskar svenska språket otillräckligt och möjligheter för att i 

skolan utbilda sig till mer praktiskt lagda yrken där språkkunskaperna spelar en mindre 

avgörande roll är begränsade. Rånen sker för det mesta mot andra i samma åldersgrupp. 

Thomas Albinssons erfarenheter är att rånen i mindre utsträckning har ett ekonomiskt 

vinstsyfte. Snarare är rånet en makthandling och de unga rånarna visar sällan förståelse för att 

det brott de begått är speciellt allvarligt. Det som tas är allt från busskort och småpengar till 

mobiltelefoner, MP3-spelare, skor och jackor. Rånen sker oftast utan vapen, även om sparkar 

och slag kan förekomma. Ofta genomförs rånen genom explicita eller implicita hot. 

(Albinsson:2006-10-31) 

 

Malmö är till ytan litet, man når med lätthet hela staden på cykel och ännu enklare på moped. 

Albinsson menar att stadens lilla yta underlättar rån och kan vara en ytterligare förklaring till 

den höga rånsiffran. (Albinsson:2006-10-31) 

 

En viss del av statistiken menar Albinsson kan förklaras med falska anmälningar, gjorda för 

att få ut försäkringspengar. Han tror att ca 10 % av anmälningarna kan vara av den karaktären. 

Ett annat problem är att ett brott ibland blir rubricerat som rån av polisen även om rekvisiten 

för rån inte är uppfyllda. Ibland rör det sig istället om bedrägeri med efterföljande hot. 

Stöldrekvisitet är inte alltid uppfyllt. (Albinsson:2006-10-31) 

4.1.3 Arbetssätt och målsättningar 

Traditionellt har man i Malmö arbetat mot personrån främst genom att reagera på problemet 

när brottet skett. Insatserna har då haft sin naturliga tyngdpunkt på att klara upp brottet och få 

en gärningsman lagförd. Detta arbete har skett och sker genom personkännedom hos poliserna 

som arbetar med problemet och fotokonfrontation, det vill säga att målsägaren efter det att 

denne beskrivit gärningsmannen får titta på fotografier av personer som överensstämmer med 

beskrivningen och utifrån dessa kan identifiera gärningsmannen. Vad man på 

Rånkommissionen ställde sig frågan var om en hög uppklaringsprocent är tillräckligt 
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brottsförebyggande. Resultatet av frågeställningen blev en vidareutveckling av verksamheten. 

(Albinsson:2006-10-31) 

 

I dagsläget arbetar tre spaningsgrupper som är verksamma alla veckans dagar under 

varierande tider. Spanarna spanar på de individer som man vet är brottsaktiva eller som passar 

in på eventuell målsägares beskrivning. Varje spaningsgrupp är tilldelad tio individer åt 

gången som man riktar särskild uppmärksamhet emot. Man påverkar deras brottsbenägenhet 

genom att ingripa mot alla typer av brott dessa individer begår, alltså inte uteslutande 

personrån utan även stöld, skadegörelse och narkotikabrott. Merparten av individerna i dessa 

grupper missbrukar cannabis. Arbetet utgörs av traditionellt spaningsarbete, något som 

genererar ca femton till tjugo anmälningar i månanden. Målsättningen med denna 

störningsverksamhet är att bryta den ungas brottskurva samt få socialtjänsten att inleda en 

utredning. (Albinsson:2006-10-31) 

 

De unga konfronteras av spaningsgrupperna. Inte sällan påträffas de på skolgårdar. Det 

viktiga, menar Thomas Albinsson är att varje individ blir sedd. Därför är namnkännedom 

otroligt viktigt. Varje individ i de aktuella gängen skall veta att polisen vet vem denna är, 

samt vet att de är sedda. Enigt Albinsson är det sällan poliserna möts av konfrontation. Efter 

varje spaningstillfälle upprättas så kallat spaningspromemoria där klädsel, umgänge och 

fortskaffningsmedel m.m. noteras. Många av individerna fotograferas och fotona lagras i 

särskilt undersökningsregister. (Albinsson:2006-10-31) 

 

Nyligen har man börjat med hembesök. Hembesök innebär att en polis + en tjänsteman från 

socialtjänsten gör hembesök hos föräldrarna vars barn begår brott eller ligger i riskzonen. Två 

hembesök har gjorts och Albinsson beskriver mottagandet av föräldrarna som oerhört positivt. 

Stundom görs mer massiva insatser där annan personal engageras. På dagen för intervjun 

engagerades exempelvis en polishelikopter samt ett större antal mc-poliser för en riktad insats 

mot mopeder då just mopeder är ett viktigt verktyg för att ta sig runt i Malmö för att begå 

brott. (Albinsson:2006-10-31) 

 

Utöver Rånkommissionen arbetar även andra inom polisområdet mot problemet. Inom 

närpolisorganisationen är det tänkt att varje närpolis skall vara tilldelad en skola där denna 

tillsammans med en annan ansvarar för att bygga kontakter och nätverk med elever samt att 
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göra mer traditionellt påverkansarbete. Närpoliserna har också viss möjlighet att arbeta med 

förebyggande patrullering. (Albinsson:2006-10-31) 

4.1.4 Samverkan mot brott 

För att underlätta arbetet gentemot unga kriminella sitter två socialsekreterare i samma 

korridor i polishuset som Rånkommissionen. Dessa närvarar vid förhör med den unga 

misstänkte och hjälper också till med kontakten med Malmös många stadsdelskontor och 

deras respektive socialtjänster. (Albinsson:2006-10-31) 

 

Som nämnt tidigare är samverkan med skolan främst ett område för närpolisverksamheten, 

inte minst genom SSP-grupperna. SSP står för Skola, Social, Polis och innefattar personal 

från nämnda organisationer som med jämna regelbundet träffas och utbyter erfarenheter, delar 

den mängd information som sekretesslagstiftningen tillåter, planerar gemensamma aktioner 

etc. (SSP sjösattes förra året med stöd av dansk polis som arbetat med metoden i nära 15 år. 

http://sydsvenskan.se/malmo/article143446.ece) Rånkommissionen har sitt eget samarbete 

med skolorna med avser främst arbetet att hitta en okänd gärningsman. När ett bra 

signalement lämnats görs ett utskick via mail till representanter för Malmös 60 skolor. Är det 

någon som tycker sig veta vem personen är ringer denne numret till som anges i mailet. 

Personuppgiftslagen PUL utgör i detta fall inget problem då det i mailen inte förekommer 

vare sig namn eller personnummer utan bara signalement. Enligt Thomas Albinsson har detta 

samarbete tagits emot mycket bra av skolorna. (Albinsson:2006-10-31) 

4.1.5 Utvärdering och framtiden 

Enligt Thomas Albinsson är det först i april 2006 som Rånkommissionen fick den 

bemanningen och den strukturen att den kunde göra ett fullgott arbete. Den tid som gott är så 

pass kort att en utvärdering av arbetet inte kan göras. Dock har de första tecknen pekat på en 

positiv utveckling. Antalet anmälningar gällande personrån har minskat med 12 % sedan förra 

året. Jämför man månadsvis sjönk mängden anmälningar med 25 % september 2006 jämfört 

med samma månad förra året. Samma siffror för oktoboer 2006 är en minskning på 30 % 

jämfört med 2005. Antalet LVU och LSU placeringar har ökat. Sedan februari 2006 har 19 

unga omhändertagits enligt nämnd lagstiftning. Dessa 19 står som misstänkta för 263 brott i 

polisens anmälningssystem RAR, varav 65 av brotten är rubricerade som personrån. 

(Albinsson:2006-10-31) 
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Rånkommissionen är en tidsbegränsad åtgärd. Nyligen beslutades det att den skulle förlängas 

ytterligare ett år. Problemet är att inte all personal är kontrakterade för ytterligare ett år vilket 

kommer leda till en stor personalomsättning, något som kan utgöra ett avbräck i verksamheten 

enligt Thomas Albinsson. Albinsson hade istället sett ett mer långsiktigt tänkande med en fast 

organisation som handlägger all form att brottslighet begångna av unga. Han ser även att 

försöken med hembesök fortsätter och gärna utvidgas men säger samtidigt att den typen av 

insats tar mycket resurser i anspråk. Ett fördjupat samarbete med socialtjänsten efterlyses 

också. Med detta kanske det krävs en sekretesslagstiftning som erbjuder en ökad möjlighet för 

polis och social att dela information. (Albinsson:2006-10-31) 

 

Många av rånen sker utan vapen eller våld, vilket för med sig att de inte är att rubricera som 

grovt rån. I och med det försvinner möjligheten till att använda sig av positionering av 

mobiltelefoner för att binda en gärningsman till brottet då lagstiftningen bara tillåter sådana 

åtgärder när minimistraffet är två års fängelse. Generellt sett efterlyser Albinsson en förenklad 

lagstiftning avseende utredandet av brott med unga gärningsmän. Den nuvarande 

lagstiftningen beskrivs som allt för komplicerad och mängden parter som lagstiftningen 

kräver skall engageras i varje fall för med sig svårigheter att koordinera förhör etc. 

(Albinsson:2006-10-31) 

 

4.2 Köpenhamns Kriminalpoliti, intervju med Johnny Lundberg 

2006-11-02 

Kapitel 4.2 bygger i sin helhet på en intervju genomförd med vicekriminalinspektör Johnny 

Lundberg, chef för Afdelning C (Tyveri og röveri) vid Köpenhamnspolisen. Intervjun 

genomfördes 2006-11-02 i Johnny Lundbergs tjänsterum på Politigården i Köpenhamn.  

4.2.1 Bakgrund 

Danmarks huvudstad har cirka 1 000 000 invånare och här arbetar ungefär 2200 poliser 

fördelade på tre större polisstationer samt på Kastrups flygplats. I dagsläget arbetar 400 av 

dem på en särskild central kriminalpolisavdelning och resterande som ordningspoliser, likt det 

svenska systemet bland annat som ingripande- och närpoliser. Från och med 1 januari 2007 

kommer det dock ej längre att finnas någon uppdelning i ordnings- respektive kriminalpolis 

utan alla kommer att arbeta i samma enhet, enligt organisationsskissen nedan (figur1).  Det 

kommer då att finnas ungefär 110 utredare på respektive station istället för den centrerade 
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enhet som finns idag. Förändringen beror till stor del på att man vill sträva efter att brott skall 

lösas lokalt istället för vid centrala specialavdelningar (Lundberg: 2006-11-02) 

 

För drygt 20 år sedan startades avdelningen för röveri o tyveri. Avdelningen består av 45 

poliser och 8 åklagare. Den tillsattes för att arbeta mot rån och inbrott av mer avancerad 

karaktär, utredningar som var komplicerade eller särskilt resurskrävande. De senaste tre åren 

har problemen med välorganiserade rån eller komplicerade inbrott varit tämligen små. 

Exempelvis kan nämnas att man i Köpenhamn förra året endast hade 7 bank- post eller 

värdetransportrån och att 6 av dessa klarades upp. På så sätt flyttades fokus från avdelningens 

mer traditionella arbetsområde till att röra en ny satsning mot personrån begångna av unga. 

Denna typ av brott har tidigare hanterats av respektive närpolisområde men nu förs de 

utredningar i vilka det krävs mer resurser, eller är kopplade till flera andra ärenden då man 

misstänker samma gärningsmän, till avdelningen för röveri o tyveri (Lundberg 2006-11-02).  

 

I Danmark är åklagaren ej förundersökningsledare i den mening han eller hon är i Sverige. 

Polisen äger själv att fatta beslut om de flesta tvångsmedel och om hur utredningen skall 

bedrivas. Polisen leder således själva utredningarna och beslutar också själva när någon skall 

gripas, anhållas, hämtas till förhör, avlyssnas etc. Åklagaren informeras om vidtagna åtgärder 

och är också den som för dessa till prövning av en domare eller domstol (Lundberg 2006-11-

02). Samarbetet mellan polis och åklagare är alltså nära även i Danmark men på ett helt annat 

sätt än i Sverige då åklagaren är förundersökningsledare och fattar alla beslut i den 

åklagarledda utredningen.   

 

Sedan avdelningen börjat arbeta mot personrån med unga gärningsmän har problemet med 

desamma minskat. Förra året genomfördes cirka 450 rån i Köpenhamn och detta år verkar det 

som att rånen minskat till 350 (Lundberg: 2006-11-02).  

 

I Danmark har rån 6 år i straffskalan och hit räknas de fall då någon genom våld eller hot om 

våld tillgriper något från någon annan. Även underliggande hot uppfyller rekvisiten för hot. 

Exempelvis kan nämnas situationen att ett gäng på 7 ungdomar i 16-årsåldern står runt två 13-

åringar och en i gänget ber dessa om deras mobiltelefoner. Även då något direkt hot ej riktats 

mot 13-åringarna anser man att situationen som sådan kan uppfattas så hotfull att det ändå 

borde räknas som hot varför det också kan dömas till rån. I ett dylikt fall skulle också alla 7 

åtalas för rån (Lundberg: 2006-11-02).  
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I Danmark är man liksom i Sverige straffmyndig vid 15-års ålder men även här kan de sociala 

myndigheterna innan dess initiera utredningar och omhänderta ungdomar.  

 

4.2.2 Problemet personrån 

Enligt Lundberg finnar man en stor del av förklaringen till problemet med personrån i de 

problem med segregation som finns i Köpenhamn och Danmark. Flertalet av de ungdomar 

som förekommer i utredningarna är av utländskt ursprung och kommer från familjer som har 

det ekonomiskt sämre än sina danska kamrater. Kombinerat med dåliga skolresultat bidrar 

detta till en marginalisering som ungdomarna tydligt märker av. I de utredningar som rör 

personrån med unga gärningsmän är det förövare med utländsk bakgrund i cirka 90% av 

fallen (Lundberg: 2006-11-02). De jackor, mobiltelefoner, skor och andra statushöjande saker 

som många andra ungdomar har, är inte möjliga att införskaffa då det ej finns någon 

ekonomisk möjlighet till detta. Det händer då att en del väljer att få tag i dem på annat sätt, 

exempelvis genom att råna andra unga. Samtidigt menar Lundberg att de få saker som 

ungdomar oftast rånas på, exempelvis en mobiltelefon, inte är mycket värd efter rånet då den 

är ”het”, det vill säga svår att sälja och svår att använda utan upptäckt. Den ekonomiska 

vinningen av brotten är således liten och måhända är det snarare så att strävan efter makt och 

en vilja att åtnjuta respekt är det som driver ungdomarna till att begå dessa brott (Lundberg: 

2006-02-11). 

 

Precis som i Malmö är gärningsmännen oftast unga, i vissa fall till och med så unga som 12-

13 år. De agerar sällan ensamma utan arbetar i löst sammansatta grupper vars gemensamma 

nämnare är skolan, en fritidsgård eller liknande (Lundberg 2006-11-02).  

4.2.3 Arbetssätt och målsättningar 

Den danska polisen arbetar mot ungdomsrån ur ett brett perspektiv. De poliser som arbetar 

uniformerade i yttre tjänst i varje närpolisområde försöker lära känna sitt område och de 

ungdomar som bor där. Dessa poliser arbetar med all typ av brottslighet och därför hamnar 

också utredningarna av en del av rånen som utförs av unga, och inte skickas vidare till 

avdelningen för röveri och tyveri, hos dem. De bidrar också med den dagliga patrulleringen, 

vilken kan förstärkas av andra polisområden vid behov. Om det exempelvis är mycket 
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problem i ett visst specifikt område kan man inom Köpenhamnspolisen snabbt allokera sina 

resurser dit (Lundberg: 2006-11-02).  

 

Då ett ungdomsrån kommit till polisens kännedom rapporteras detta på en dagrapport. På 

avdelningen för röveri o tyveri går man igenom dagrapporten, och de inkomna ärenden som 

rör personrån, för att se vilka som ska utredas ute på det aktuella polisområdet och vilka som 

skall lyftas till avdelningen. De ärenden man lyfter till avdelningen för röveri och tyveri är 

exempelvis då det tillgripits en mobiltelefon och man tror att avlyssning av densamma kan 

vara behjälpligt för att utreda ärendet. Likaså tar avdelningen hand om de fall då det kan 

misstänkas att förövarna är skyldiga till brotten bakom andra redan inkomna anmälningar 

(Lundberg 2006-11-02).  

 

Lundberg berättar att polisen själva, i detta fall genom honom som beslutsfattare, kan fatta 

beslut om telefonavlyssning. Denna avlyssning skall sedan rapporteras till en domare inom 24 

timmar och också godkännas av denne. Lundberg ser telefonavlyssningen som ett mycket 

viktigt och användbart instrument vid uppklaringen av personrån. Lundberg menar att 

möjligheten att fatta snabba beslut om pejling och avlyssning av mobiltelefoner vid brott som 

har 6 år i straffskalan är den största ensamt bidragande orsaken till att avdelningen för röveri o 

tyveri lyckas finna misstänkta till majoriteten av de utredningar som hamnar hos dem. Så som 

organisationen är idag kan dessa beslut endast fattas av kriminalpolisen, inte på varje enskilt 

närpolisområde. (Lundberg: 2006-11-02).  

 

Så fort avdelningen för röveri o tyveri får kännedom om att ett rån begåtts och att det vid detta 

rån tillgripits en mobiltelefon fattas beslut om avlyssning och pejling. Dessa beslut kan fattas 

vilken tid som helst på dygnet och avlyssningen kan vara i full gång så tidigt som 30 minuter 

efter det att brottet inträffat. Oftast ringer gärningsmannen till någon med den tillgripna 

mobiltelefonen och han kan på så sätt spåras av polisen. Det är dock viktigt att snabbt komma 

igång med avlyssningen så att telefonen inte hinner byta ägare. Om det finns behov för det 

kan polisen också besluta om avlyssning på de telefoner gärningsmannen ringer till för att på 

så sätt kartlägga och identifiera de personer som varit inblandade i rånet (Lundberg 2006-11-

02). 

 

Inom Köpenhamnspolisen finns också en speciell kriminalpreventiv avdelning som funnits i 

lite mer än tio år. Den består av 30-talet poliser vilka alla arbetar med preventiva insatser, 
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primärt mot ungdomar under 15 år. De gör bland annat hembesök till familjer med ungdomar 

i riskzonen. Om en polispatrull under rutinpatrullering stöter på en yngre ungdom som rör sig 

i ett av polisen känt gäng där medlemmarna ät lite äldre och det dessutom är under kvällstid, 

så rapporterar polispatrullen detta på en speciell ”orolighetsrapport” till den 

kriminalpreventiva avdelningen som i sin tur skickar ett brev hem till ungdomens föräldrar. 

Om de får fler rapporter eller om det annars är befogat gör de också ett hembesök hos 

familjen. Hembesöket görs av en polisman tillsammans med företrädare för kommunen, 

socialtjänsten eller någon annan familjen har förtroende för, exempelvis en imam eller annan 

religiös ledare. (enligt tidningen sydsvenska dagbladet har Köpenhamnspolisen under de 

senaste två åren genomfört nära 2000 hembesök. 

(http://sydsvenskan.se/malmo/article143446.ece) Om ungdomen redan begått brott och det 

finns en uppenbar risk att den brottsliga aktiviteten fortsätter kan kontakt tas med sociala 

myndigheter som kan besluta om tvångsomhändertagande av den unge (Lundberg: 2006-11-

02).  

 

Poliser från den kriminalpreventiva avdelningen finns också ute på varje enskilt 

närpolisområde där de arbetar med att lära känna ungdomarna och ta kontakt med dem 

(Lundberg: 2006-11-02).  

4.2.4 Samverkan mot brott 

Ute på varje närpolisområde finns ett samarbete enligt SSP-modellen där skola, socialtjänst 

och polis från närpolisområdet träffas och samverkar (samma system för samverkan som man 

har i Malmö). I Köpenhamn är det den kriminalpreventiva avdelningen som är 

paraplyorganisation även om dess polismän ej sitter med i de lokala SSP-råden. Den 

kriminalpreventiva avdelningen söker bidrag och strukturerar SSP-samarbetet i Köpenhamn, 

men de lokala råden beslutar om det egna områdets verksamhet. Enligt Lundberg fungerar 

samarbetet väl och de olika organisationerna arbetar bland annat i projektform med inriktning 

mot vissa specifika brottstyper. Exempelvis kan nämnas ett tillfälle då skoleleverna själva fick 

producera en reklamkampanj mot butiksstölder. Lokal media sponsrade med annonser m.m. 

och även lokala hip-hop-band deltog i arbetet. Det finns också en polis från den 

kriminalpreventiva avdelningen knuten till varje skola (Lundberg 2006-11-02).  

 

Polisen informerar om vilka konsekvenser ett brott kan få på skolorna. Bland annat 

informeras om skillnaden mellan rån och en ”vanlig” stöld, samt vilka konsekvenser det kan 
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få att begå ett så pass grovt brott. Man försöker också få eleverna att undvika att skylta med 

nya mobiltelefoner för att minska risken för att brott begås, samt råda om hur man skall 

uppträda om man utsätts för ett rånförsök (Lundberg: 2006-11-02). 

4.2.5 Utvärdering och framtiden 

Som tidigare nämnts har statistiken över antalet begångna brott förändrats sedan avdelningen 

för röveri o tyveri tog sig an problemet med personrån. Antalet anmälda brott har minskat 

vilket också är målet med insatsen. Lundberg är noga med att poängtera att målet med 

Köpenhamnspolisens arbete är att sänka brottsligheten. Det finns inga krav eller mål på att ett 

visst antal utredningar skall produceras eller att en viss procent av brotten skall klaras upp. 

Även om andelen uppklarade brott också har en del i det preventiva arbetet är det i huvudsak 

långsiktiga förebyggande åtgärder som krävs för att sänka brottskurvan. Det är också det krav 

polisen har på sig, att brottsligheten ej ska öka.  

 

Det är dock också så att det i Köpenhamnsområdet finns ett antal väldigt brottsaktiva 

ungdomsgäng. När polisen finner dessa och de åtalas syns det genast i brottsstatistiken. Det 

anses viktigt att man från samhällets sida tydligt markerar att denna typ av beteende ej 

accepteras varför dessa ungdomar också riskerar rejäla straff. Som exempel kan nämnas en 

16-årig kvinna som dömdes för rån till 18 månaders fängelse och 10 års utvisning (Lundberg: 

2006-11-02). Ett tämligen hårt straff om man jämför med vad samma person fått om hon 

blivit dömd för samma gärning i Sverige. Dessa gäng är svåra att komma åt utan att 

avdelningen för röveri o tyveri kopplas in och ärenden som har med dessa grupper att göra är 

således också högintressanta för utredarna där. Man styrker ofta åtalen genom att använda sig 

av telefonavlyssning och det är också oftast så man finner gärningsmännen. Vad gäller ökad 

polisiär närvaro i ett specifikt område tror Lundberg inte att det påverkar statistiken nämnvärt. 

Ungdomarna är mobila och förflyttar sig snabbt och lätt mellan olika platser i Köpenhamn. En 

stor insats på ett område kan resultera i att ungdomarna väljer att begå brott på en annan plats 

istället. Här nämner Lundberg ett exempel då ett gäng som genomförde sina rån i anslutning 

till tågstationer. De utförde på så sätt ett rån i olika delar av Köpenhamn med tämligen kort tid 

mellan brottstillfällena (Lundberg: 2006-11-02).  

 

Köpenhamnspolisen är en flexibel organisation. Lundberg berättar att han endast svarar mot 

Köpenhamns polischef och att varje enskild chef har ett stort handlingsutrymme för hur de 

vill lösa sina uppgifter och styra sitt arbete. Den hierarki som råder är inte strikt utan tillåter 
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ständiga diskussioner mellan chef och anställd. Idéer tas emot och prövas och då den 

närmaste chefen har mandat att besluta om sitt eget verksamhetsområde utan inblandning, så 

har man också en beslutsordning som tillåter snabba förändringar och som tillåter den 

enskilda gruppen att ständigt pröva nya arbetsmetoder. Bland annat märks detta på att man nu 

inför en möjlighet för de poliser som vill att gå en kurs i arabiska. Utbildningen sker på 

arbetstid och för det hemarbete som krävs får man en mindre kompensation av arbetsgivaren 

(Lundberg: 2006-11-02).  

4.3 Kritisk granskning av resultat 

Vårt resultat bygger i sin helhet på två intervjuer med nyckelpersoner. Man kan diskutera om 

det insamlade materialet är för smalt för att bygga en diskussion och slutsatser på. I det 

aktuella fallet menar vi dock att eftersom intervjupersonerna utgörs av de ansvariga för 

verksamheten i respektive stad torde vi inte kunna finna bättre förstahandskällor än dessa. 

Möjligen hade man även kunnat tänka sig intervjuer med ytterligare ansvariga inom polisen, 

socialen och skolan. Dock har vi valt bort den möjligheten på grund av arbetets omfattning. 

Dessutom har intervjun som källa för material svagheten, eller om man så vill styrkan att man 

får vad man frågar om. Vad som framkommer kan med andra ord till stor del påverkas av 

frågeställaren. Vi har dock valt upplägget att vi låter den intervjuade inledningsvis beskriva 

och förklara verksamheten fritt inledningsvis för att under ett senare skede av intervjun ställa 

kompletterande frågor.  
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5 Diskussion  
 

 

I det här kapitlet diskuteras den strategi som polisen valt i Malmö respektive Köpenhamn. De 

metoder som innefattades i respektive strategi sorteras in under POP:ens olika grader av 

brottsprevention. Målsättningen är att belysa eventuella skillnader i hur man hanterar 

personrån i respektive stad. Hur de olika metoderna sorteras in i modellen får tas med en nypa 

salt. Vissa metoder skulle man kunna argumentera för att de skulle kunna finnas under flera 

eller samtliga grader av brottsprevention. Det viktiga i den här fördelningen är dock att 

urskilja eventuella skillnader mellan förutsättningar och arbetsmetoder, fram för allt gällande 

förebyggande åtgärder men även beträffande vilka förutsättningar som finns att utreda 

brotten. 

5:1 Tolkningen av brottet 

Hur tolkar man uppkomsten av personrån i Malmö respektive Köpenhamn och kan tolkningen 

av brottet tänkas ha styrt den strategi man anammat? I intervjumaterialet framgår att man i 

Malmö respektive Köpenhamn har en någorlunda samstämmig syn på vad som ligger bakom 

uppkomsten av brottet personrån. I Malmö tolkar polisen anledningen till de många 

personrånen som ett utryck för utanförskap. Hög arbetslöshet, segregation avseende boende 

och inflytande i samhället samt brister i svenska språket leder till en känsla av otillräcklighet 

och för att kompensera detta begår man rån, fram för allt mot andra unga. De ekonomiska 

incitamenten bedöms som små. Snarare tolkas rånen som en makthandling. (Albinsson:2006-

10-31) I Köpenhamn, med liknande problem med segregation och utanförskap som Malmö 

tolkas personrånen på ett liknande sätt, nämligen som en sätt att för vissa invandrarungdomar 

nå en social status. De ekonomiska incitamenten spelar även här en klart underordnad roll. 

(Lundberg:2006-11-02) Vi torde alltså kunna konstatera en samsyn på brottets bakomliggande 

orsaker i Malmö respektive Köpenhamn. Skillnaden hur polisen i Malmö och Köpenhamn 

sedan valt att hantera brottstypen tar alltså sin utgångspunkt i juridiska förutsättningar, 

organisatorisk flexibilitet samt långsiktigt respektive kortsiktigt tänkande snarare än i en 

radikal skillnad i synen på brottets orsaker. Därför kan vi i vår fortsatta jämförelse mellan de 

två olika städernas polismyndigheter snarare ta hänsyn till organisatoriska och juridiska 

skillnader än skillnad i sättet att se på brottet. 
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5:2 Organisation och förutsättningar 

Det finns såväl klara likheter som skillnader kring organisationernas uppbyggnad i Malmö 

respektive Köpenhamn. I båda städerna finns det en central avdelning, rånkomissionen 

respektive avdelningen för röveri o tyveri, som arbetar med just ungdomsrån som fokus. Det 

finns dessutom närpolisdistrikt med ansvar för specifika geografiska områden i båda städerna, 

liksom det också finns SSP samarbete i båda städerna. (Lundberg: 2006-11-02, Albinsson: 

2006-10-31) I Köpenhamn har det dock sedan mer än tio år tillbaka även funnits en 

kriminalpreventiv avdelning som arbetar enkom med preventiva insatser mot ungdomar i 

riskzonen. Även om närpolisen i Köpenhamn likt den i Malmö också arbetar nära skolor och 

ungdomar så är det just den kriminalpreventiva avdelningen som har det övergripande 

ansvaret för förebyggande insatser i Köpenhamn. (Lundberg 2006-11-02) Detta kan 

exempelvis tänkas medföra en ökad samstämmighet i hur man arbetar mot kriminella 

ungdomar och en klar rollfördelning mellan de olika avdelningarna i den polisiära 

organisationen. Om belastningen stundtals blir hög vad gäller brottsutredande insatser på ett 

närpolisområde får det förebyggande arbetet måhända stryka på foten vilket kan undvikas 

genom att det finns en central organisation som endast har detta som fokus. Det borgar också 

för att man lättare kan få långsiktighet i det brottsförebyggande arbetet. Något man verkar 

tycka är viktigt i båda städerna. Även de brittiska studierna vi presenterat ovan understryker 

vikten av att arbetet mot personrån präglas av långsiktighet och samverkan mellan olika delar 

av den polisiära organisationen samt mellan polisen och närsamhället. Detta för att 

problembilden kring personrån är komplex och orsaken till dem i många fall kräver att man 

för att få ner brottsnivån arbetar förebyggande. (Development and Practice Report 5:5) I 

studierna har man även konstaterat att ökad synlighet och patrullering vid ”hot spots” ger 

visserligen effekt men endast kortsiktigt och till en hög kostnad. (Jones et al:2003:1, 

Development and Practice Report 5:2)  

 

Den preventiva avdelningen har resurser och kan därför också som en viktig arbetsuppgift 

ägna sig åt hembesök hos familjer med ungdomar i riskzonen. I Malmö ligger verksamheten 

på rånkommissionen och är på ett inledande försöksstadium. Albinsson vittnar om att 

hembesöken är resurskrävande, varför det blir en avvägning för rånkommissionen om man 

skall göra hembesök eller prioritera utredningarna av de brott som redan begåtts, något man ej 

behöver ta ställning till i Köpenhamn. Rånkommissionen har funnits i drygt ett år och har nu 
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också fått sitt mandat förlängt med ytterligare ett. Det förefaller för oss vara svårt att bygga 

upp långsiktiga relationer och förtroende med allmänheten genom hembesök då man inte vet 

hur länge programmet kommer att få existera. Det skulle kunna tänkas att man i arbetet med 

ungdomsrån funnit än mer flexibilitet och arbetsro om rånkommissionen hade blivit en 

permanent del av polisorganisationen i Malmö, alternativt haft ett mandat som sträckte sig 

över flera år. Det skulle också medföra ökade möjligheter att pröva nya grepp och genomföra 

längre och mer långsiktiga satsningar på olika polisiära metoder samt möjlighet att 

kontraktera personal under längre tid än ett år och på så sätt också bygga upp en unik 

kompetens vad gäller arbetet mot ungdomsrån och unga brottslingar i stort.  

 

Lundberg lyfter fram möjligheten för den danska polisen att avlyssna telefoner som 

avgörande för att utreda ungdomsrånen i Köpenhamn. (Lundberg: 2006-11-02) Även 

Albinsson menar att rånkommissionens utredningsarbete skulle underlättas om man haft 

möjlighet att positionera tillgripna telefoner. (Albinsson: 2006-10-31) Lagstiftningen på detta 

område skiljer sig nämnvärt åt länderna emellan. I Danmark kan, som nämnts ovan, polisen 

själv fatta beslut om avlyssning då det begåtts ett brott som har 6 år i straffskalan. (Lundberg: 

2006-11-02) I Sverige fordras att minsta straffet i straffskalan är 2 års fängelse. Besluten 

fattas av domstol efter ansökan från åklagare. (Bring, Diesen: 2006:403ff) Straffpåföljden för 

rån i Sverige är lägst 1 och högst 6 år och för grovt rån minst 4 och högst 10 år. Vid 

ungdomsrån används vapen eller grövre våld i väldigt få fall (BRÅ-rapport 2000-6:31, 

Lundberg: 2006-11-02, Albinsson: 2006-10-31), vilket inte möjliggör telefonavlyssning i 

någon större utsträckning i Sverige. Den snabba beslutsprocessen i Danmark, vilken är 

nödvändig då telefonerna oftast byter ägare relativt kort tid efter brottet, skulle sannolikt inte 

heller bli densamma i Sverige då beslutsordningen här är en annan.  

5:3 Polisiära metoder 

Polisens arbetssätt i de två städerna är i viss mån lika men vi kan också finna en hel del 

skillnader mellan dem. I Malmö har rånkommissionen ansvar för alla de ungdomsrån som 

kommer till polisens kännedom medan man i Köpenhamn har valt att avgöra för varje enskilt 

fall om det skall utredas hos närpolisen eller av avdelningen för röveri o tyveri. Det avgörande 

för besluten om vart utredningen hamnar i Köpenhamn är om det finns mening att använda 

sig av telefonavlyssning samt om brottet har begåtts av personer man misstänker är väldigt 

brottsaktiva. De tydliga likheterna mellan Malmö och Köpenhamn är främst samarbetet 

mellan Skola, Socialtjänst och Polis (SSP). Den generella övervakningen som 



 26 

närpolisområdena har möjlighet att genomföra lokalt samt arbetet mot ungdomar i riskzonen 

genom exempelvis hembesök sker också i de båda städerna. Häri finns dock en skillnad i hur 

långt man kommit i arbetet med hembesök. I Malmö är det i ett försöksstadium medan det 

redan är, och sedan länge varit, ett arbetssätt i Köpenhamn.  

 

Vad gäller övervakning och kartläggningen av ungdomarna och nätverken kring dem finns 

också såväl likheter som skillnader. Något vi ser som positivt i Köpenhamn är att alla 

patruller i yttre tjänst rapporterar om ungdomar som man av olika skäl är oroade över på en 

särskild dagrapport. Denna information delges sedan den kriminalpreventiva avdelningen som 

tar kontakt med ungdomens föräldrar via brev och eventuellt hembesök. Poliserna på de olika 

närpolisområdena inhämtar information om ungdomarna och om vilka som är brottsaktiva. 

Även från den kriminalpreventiva avdelningen arbetar en polis i varje närpolisområde. Han 

eller hon har till uppgift att lära känna ungdomarna och arbetar därför inte med 

brottsutredning eller patrullering. Detta sköts av andra enheter för att undvika konflikt mellan 

ungdomarna och den polis som skall knyta kontakter till dem. Många av de arbetsmetoder 

man använder sig av i Malmö verkar bero på att man inte har samma möjligheter till 

tvångsmedel som i Danmark. Istället för positionering av mobiltelefoner och 

telefonavlyssning använder man sig i Malmö av spaning och personkännedom. Samma 

organisation som spanar och stör de potentiella gärningsmännen och gängen, utreder även 

brotten samt skall företa hembesök och arbeta förebyggande.  

5:4 Avslutande diskussion 

Avslutningsvis kan vi nu dela in insatserna i systemet för brottsprevention i tre nivåer. Var de 

olika åtgärderna kan placeras går att diskutera. Vissa insatser är svårplacerade men en 

sortering menar vi underlättar jämförelsen av Malmö respektive Köpenhamn. 

 

Primära insatser: Här har vi valt att placera den allmänna patrullering och övervakning som 

sker av uniformerad personal både i Köpenhamn och i Malmö. Fram för allt är det närpolisen 

som har tid och möjlighet till detta. SSP-verksamheten i Köpenhamn och Malmö torde också 

placeras här. Polisens engagemang och kunskap sprids till andra sektorer i samhället (skolan 

och socialtjänsten) som har möjlighet att påverka ungdomarnas normer och inställningar, 

något som skulle kunna verka förebyggande. Den allmänt strängare synen på personrån som 

tar sitt utryck i ett strängare påföljdssystem som finns i Danmark är något som placeras i 
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kategorin primära insatser och kan verka avskräckande. På den primära nivån är detta den 

största skillnaden mellan Malmö och Köpenhamn. 

 

Sekundära insatser: Insatser som är mer riktade mot identifierade platser och/eller personer. 

Den spaning och konfrontation av ungdomsgäng i Malmö som bedrivs av rånkommissionen 

kan placeras här. Spaningen och konfrontationen har inte bara som syfte att utreda brott utan 

även för att verka avskräckande och bryta de ungas brottskurva. Rånkommissionen har även 

ett eget samarbete med skolorna där skolorna kan hjälpa till att identifiera okända 

gärningsmän på signalement, något som i sig är en brottsutredande åtgärd, men man kan 

också diskutera den i termer av avskräckande verksamhet då en ung förövare vet att han eller 

hon kan bli identifierad. Detta i kombination med den aktiva spaningen torde resultera i en 

god personkännedom. De unga blir sedda. I så väl Malmö som Köpenhamn bedrivs en 

uppsökande verksamhet i form av hembesök. Dock vore det fel att i det här läget beskriva 

detta som en likhet mellan Malmö och Köpenhamn då projektet med hembesök i Malmö just 

påbörjats och det är ovisst hur det kommer att se ut i framtiden medan det sedan många år 

tillbaka är en väl invand verksamhet i Köpenhamn som bedrivs via en särskild avdelning 

inom polisen. 

 

Tertiära insatser: Det är under de tertiära insatserna, insatser som har med utredandet och 

beivrandet av brottet man egentligen finner de störta skillnaderna. Köpenhamnspolisen har 

tillgång till tvångsmedel i en helt annan uträckning än Malmöpolisen. Hemlig 

telefonavlyssning och positionering av den tillgripna mobiltelefonen är något som i 

Köpenhamn beskrivs som ett otroligt viktigt instrument och som sker regelbundet. Det kan 

komma igång närmast omedelbart efter det att brottet kommit till polisens kännedom. De 

tämligen stränga påföljderna i form utav fängelse och ibland utvisning för personrån som 

förekommer i Danmark kan man inte heller bortse från. Dessutom råder det i Danmark ingen 

tveksamhet hur man skall hantera de som deltar i rånet genom att ställa sig runt om offret och 

utövar ett slags implicit hot. Dessa döms som medgärningsmän. 

 

Utöver det ovan nämnda finns det skillnader och likheter som inte går att hänföra direkt till 

brottspreventiva insatser, men som väl kan påverka så väl förekomsten av brott som 

möjligheterna till att utreda och beivra dessa. De organisatoriska strukturerna hos Malmö och 

Köpenhamnspolisen skiljer sig åt. Det kanske mest påtagliga är att man i Malmö valt att satsa 

på en egen enhet för att hantera personrån samt att denna enhet är i form utav ett tidsbegränsat 
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projekt. I Köpenhamn fördelas utredandet av personrån på närpolisen eller röverienheten 

beroende på vilket sätt som det enskilda brottet bäst kan utredas. Det preventiva arbetet som 

sker sköts av en egen organisation. Där är långsiktighet och kontinuitet en viktig faktor. Att 

ytterligare närma sig delar av samhället som man tidigare har haft sämre kontakt med gör man 

genom att bland annat förbättra polisernas språkkunskaper samt i de fall det kan vara aktuellt 

även ha med sig en imam då man gör hembesök.  Det framstår som att Köpenhamnspolisen är 

långt fram vad gäller utbildning och information till sina anställda för att öka kunskapen om 

andra kulturer och att man ser denna kunskap som en nyckel i det brottsförebyggande arbetet. 

Vi tror att man på detta sätt ytterligare kan stärka förtroendet och nå bättre genomslag med 

sina budskap.  
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6 Slutsatser 
För oss verkar det framstå som att rånkommissionen till stor del kompenserar bristen på de 

tvångsmedel som används i Köpenhamn, främst då telefonavlyssning med spaning, 

personkännedom och samarbete med skolor och socialtjänst. Det vore inte orimligt att anta att 

detta arbetssätt ur ett långsiktigt perspektiv troligen skulle vara gynnsamt för förebyggande 

och repressivt arbete. Även om det är för tidigt att säkert säga att den metod som 

rånkommissionen valt att arbeta efter fungerar så finns det tydliga tecken som visar att man är 

framgångsrika med sitt arbete. Nära samarbete med skola, socialtjänst leder till god 

information om ungdomarna samt bygger förtroende i närsamhället. Effekten av poliser som 

känner ungdomarna och poliser som är kända av närsamhället är troligtvis ett ökat förtroende 

för polisens förmåga samt en ökad bild av att polisen bryr sig om vad som händer i utsatta 

områden. För detta krävs ett långsiktigt och metodiskt arbete, och det är i detta vi finner den 

stora skillnaden mellan Malmö och Köpenhamn.  

 

Vad gäller valet av arbetsmetoder i respektive stad finns det givetvis begränsningar i 

lagstiftningen. Exempelvis har man inte samma möjlighet till telefonavlyssning i Sverige som 

i Danmark. Det framstår dock som att den största skillnaden vad gäller den förebyggande 

verksamheten är organisatorisk. I Köpenhamn finns sedan länge en speciell avdelning inom 

polisen som aktivt och endast jobbar med preventivt arbete gentemot ungdomar. I Malmö 

genomförs också preventivt arbete men det finns få resurser som är avsatta endast för detta 

arbete. En sådan avdelning bidrar säkerligen till en generell sänkning av brottsnivån bland 

ungdomar. Exempelvis kan hembesök ge goda mereffekter genom ökat förtroende. Om 

föräldrarna träffat polisen i en annan roll än den som utreder och skall ”straffa” ungdomen 

redan innan han eller hon begått något brott, har polisen också visat att man är en myndighet 

som bryr sig. Vi anser att det finns anledning att anta att ett sådant arbetssätt skapar 

förtroende bland föräldrarna och närsamhället vilket är gynnsamt för de poliser som eventuellt 

sedan kommer i kontakt med föräldrarna, då i en brottsutredande funktion. Om inte annat vore 

det ett intressant område att forska vidare på. En intressant frågeställning härvid blir då om 

polisen bör ta ett ökat socialt ansvar.  

Klart är att det finns saker i Köpenhamnspolisens arbetsmetoder och struktur som med lätthet 

skulle kunna gå att överföra till Malmö. Exempelvis tror vi att det vore lyckosamt att försöka 

skapa någon permanent enhet för arbetet mot ungdomsbrott. Eventuellt att rånkommissionen 
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får ett utökat mandat som sträcker sig över längre tid. Vinsterna skulle exempelvis bli att det 

finns tid och resurser att testa och utarbeta nya arbetsmetoder samt vidareutveckla de metoder 

man redan använder sig av. Likaså skulle organisationen ha ett mer jämt inflöde av 

medarbetare vilket borgar för att man lättare kan bevara den kompetens och det 

informationsunderlag som byggts upp genom rånkommissionens arbete. Skulle man dessutom 

få mer resurser så skulle man också kunna lägga mer tid på direkt förebyggande arbete som 

besök i skolor och hembesök.  
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