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Abstract 
 

Rosengård har sedan december 2008 präglats av kravaller, därför tillsattes en kommendering för att 

återskapa en trygg och säker stadsdel. Syftet med denna rapport är att belysa vilka arbetsmetoder som 

polisen använt sig av i samband med kommenderingen samt att åskådliggöra resultatet av insatsen. 

Empirin bygger huvudsakligen på intervjuer med biträdande chefen för närpolisområdet där 

Rosengård ingår. Resultatdelen illuminerar kommenderingens arbetsmetoder och taktik. Taktiken har 

bl.a. varit att ha polis i yttre tjänst i Rosengård dygnet runt samt att ha kännedom om vem som begår 

brott och att aktörerna själva ska vara medvetna om att de är igenkända. Målsättningen har varit att 

kunna lagföra dem som begår brott och att återskapa lugnet i stadsdelen. I diskussionen konfereras 

problematiken med den återkommande brottsligheten i Rosengård för att få en uppfattning om orsaker 

till kravallerna. Där resoneras även kring hur arbetsmetoderna fungerat och om de kan tillämpas på 

begreppen brottsförebyggande, samverkan och analys, som är rapportens definition på en 

kommenderings innebörd och syfte. Brottsförebyggande och analys har fungerat väl. Samverkan med 

andra samhällsaktörer har varit mer problematisk, trots att polisen försökt utveckla sådan. Rosengård 

har blivit tryggare, det visas i en trygghetsmätning där Rosengård fick högst poäng i Sverige för sin 

närvaro i stadsdelen. Målsättningen att kunna lagföra gärningsmän i större utsträckning än tidigare är 

ännu inte uppnått.        
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1.1 Inledning 

Rosengård brinner och Våldsamma upplopp i Malmö är bara ett axplock av de rubriker som 

förekommit i media sedan kravallerna i Rosengård utbröt i mitten på december 2008. 

Schismen har under tidens gång fått ansenliga konsekvenser och har sin grund i en diskussion 

kring en f.d. moskélokal.
1
 

 

Polisen i Skåne har arbetat frekvent med att försöka hitta en lösning på den ohållbara situation 

som under de senaste månaderna präglat statsdelen. I förhoppning om att kravallerna skulle 

upphöra tillsattes därför en kommendering vars huvudsakliga syfte har varit att polisen ska 

vara synlig och tillgänglig i stadsdelen dygnet runt och i större grad än tidigare kunna lagföra 

dem som begår brott. Media skildrar arbetssituationen för poliserna i yttre tjänst som mycket 

vansklig då bränder, stenkastning, hot och slangbomber riktade mot polisen i samband med 

kravallerna är vanligt förekommande företeelse.
2
 

 

Aktörerna i kravallerna är dels ungdomar bosatta i stadsdelen, men i takt med att kravallerna 

har eskalerat har även autonoma grupper anslutit för att ge invånarna stöd i konflikten.
3
 

Anledningen till att ämnet valdes är p.g.a. att skribenten själv är boende i Malmö och fått 

många intryck av den pågående konflikten och kommenderingsarbetet. Författaren anser 

därför att det är intressant att undersöka och utvärdera hur polisen arbetat med 

kommenderingen och på så vis dra lärdomar av hur kommenderingen skulle kunna utvecklas 

och konflikten deeskaleras. 

 

1.2 Bakgrund 

Orsaken till kravallerna och deltagande aktörer 

Under många år har Muslimska Kulturföreningen hyrt en källarlokal i stadsdelen Rosengård i 

Malmö, som föreningen använt som moskélokal. I samband med att hyresvärden sa upp 

hyresavtalet ockuperade en grupp ungdomar lokalen och vägrade lämna. Hyresvärden begärde 

                                                           
1 http://www.kvp.se/nyheter/1.1408326/rosengard-brinner. Samt telefonintervju med polisman i yttre tjänst, 

2009-10-22 
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då handräckning av polisen för att avhysa ungdomarna. Polisen gick in i lokalen för att få 

ungdomarna att lämna, då detta inte gav något resultat och antalet personer i lokalen ökade 

fick polisen gå in ännu en gång. Ovetandes om att hunden i den muslimska kulturen ses som 

ett orent djur tog polisen assistans av en tjänstehund för att avhysa ockupanterna från lokalen. 

Enligt bitr. chef för Närpolisområde (NPO) Öster Göran Holmgren framför aktörerna själva 

just detta specifika tillfälle som grunden till att kravallerna utbröt, han betonar även att om 

man från polisens sida hade haft vetskap om detta så hade tjänstehund aldrig medtagits vid 

tillfället. 

 

Aktörerna i detta fall är mestadels Rosengårdsungdomar, mellan 15 och 25 år. Flera av dem 

lagförda sedan tidigare för olika typer av brott, exempelvis misshandel, vapenbrott samt våld- 

och hot mot tjänsteman. Vanligt förekommande brott är även brott mot narkotikastafflagen 

eget bruk. Under vissa perioder av oroligheterna har även autonoma grupper anslutit för att 

delta, däribland Antifascistisk Aktion (AFA). De första kravallerna inträdde 15-16 december 

2008 och fram tills någon dag innan jul samma år var det synnerligen oroligt i stadsdelen. 

 

Vid kravallernas inledning var brottsligheten och ordningsstörningarna riktade främst mot en 

specifik del av Rosengård, Herrgården. Men i takt med att kravallerna fortskridit har aktörerna 

i dagsläget mer inriktat sig på Örtagården, en annan del av Rosengård.
4
 

 

Polisens arbetsmetoder 

I våras insåg Malmöpolisen att situationen var ohållbar, till Dagens Nyheter säger Skånes 

länspolismästare Eva Årestad Radner följande: Sett över tiden har vi haft incidenter på 

Rosengård under flera år. Tidigare har vi efter en tid kunnat återställa lugnet. Men det har 

inte gått den här gången, nu har vi nått en gräns.
5
 För att kunna lösa situationen har därför 

Malmöpolisen tillsatt en kommendering i Rosengård som innebär att det ska vara poliser i 

tjänst i stadsdelen dygnet runt, såväl uniformerade som civila. Tanken är att poliser över hela 

Skåne ska hjälpas åt, men att det i första hand är polisen i Malmö som kommer att arbeta i 

Rosengård då de har bäst lokalkännedom om stadsdelen och det specifika problemområdet 

Herrgården. En liten skara av de 8000 ungdomar som bor i Rosengård är med och bidrar till 

kravallerna, förhoppningen med kommenderingen är att polisen i större utsträckning än 

                                                           
4
 Telefonintervju med Bitr. chef för NPO Öster Göran Holmgren 

5
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/poliser-dygnet-runt-i-rosengard-1.862038 
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tidigare ska ha möjlighet att lagföra de ungdomar som begår brottsliga gärningar.
6
 I skrivande 

stund är kommenderingen fortfarande aktiv. 

 

Utöver att arbeta civilt och uniformerat har man även aktivt samarbetat med 

Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT:en) samt Länskriminalen. Resultatet av samarbetet har 

blivit att man ute på fältet kunnat arbeta underrättelsebaserat enligt Polisens 

underrättelsemodell (PUM). Grundtaktiken från polisens sida har varit att polisen ska ha 

kännedom om aktörerna och att aktörerna ska vara medvetna om att de är igenkända.
7
  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är belysa de arbetsmetoder som använts i samband med kravallerna 

i Rosengård, samt att se hur arbetsmetoderna tillämpats utifrån begreppen brottsförebyggande, 

samverkan och analys. Avslutningsvis är rapportens målsättning att åskådliggöra 

polisledningens uppfattning om vilket resultat som arbetsmetoderna har gett. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka arbetsmetoder har polismyndigheten i Skåne använt sig av i samband med 

kommenderingen? 

 Varför har just de metoderna valts? 

 Har arbetsmetoderna tillämpats utifrån begreppen brottsförebyggande, samverkan och 

analys? 

 Vilka av kommenderingens mål har uppnåtts och vilka har inte uppnåtts? 

 Hur uppfattar polisens ledning att resultatet av kommenderingen blivit? 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

I inledandet av skapandet av denna rapport har skribenten läst in sig på ämnet kring konflikten 

samt kravallerna, detta genom att betrakta olika tidsskrifter som behandlat ämnet. 

 

                                                           
6
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/poliser-dygnet-runt-i-rosengard-1.862038 
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För att klarlägga omständigheterna som konflikten grundar sig, samt polisens arbetsmetoder i 

samband med kommenderingen har en telefonintervju genomförts den 23/11 samt den 26/11 

med Göran Holmgren, biträdande Chef för NPO Öster där Rosengård ingår.  

 

En telefonintervju ägde inledningsvis rum den 22/10 med en polisman vid polismyndigheten i 

Skåne län som arbetat i yttre tjänst under kommenderingen. 

 

1.6 Avgränsningar 

Granskning av litteratur som behandlat kravallerna i Rosengård har varit ett av skribentens 

tillvägagångssätt för att få en grundförståelse för händelsen. P.g.a. den stora mediala 

uppmärksamheten kring ämnet har skribenten valt att avgränsa sina litterära studier till det 

som uppmärksammats i tidsskrifterna Kvällsposten och Dagens Nyheter.  

 

2.1 Teori  

Begreppförklaring 

 

2.2 Arbetsmetoder 

Till rapportens syfte hör att granska polisens arbetsmetoder i samband med 

Rosengårdskommenderingen. Med arbetsmetoder avser skribenten tillvägagångssätt vid yttre 

polisarbete, såväl uniformerat som civilt. Exempel på tillvägagångssätt kan vara spaning och 

patrullering. Utöver ovanstående exempel på tillvägagångssätt är även utredningsarbete en 

form av arbetsmetoder. Exempel på detta kan vara analyser och kartläggning av personer, som 

syftar till att underlätta och förbereda det yttre polisarbetet.  

 

2.3 Kommendering 

Begreppet kommendering innebär enligt Svenska akademins ordlista att en enskild man erhål-

ler om fullgörande av visst tjänsteuppdrag av mer eller mindre tillfällig art; förhållande(t) att 

för viss tjänstgöring skickas till en plats att för viss tid vara beordrad att fullgöra sin 

tjänstgöring på särskild plats på särskilt sätt.
8
 

 

Någon direkt definition på vad en kommendering innebär är utöver ovanstående förklaring 

svår att hitta. Men utifrån den information som skribenten erhållit i samband med 

                                                           
8
 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
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intervjuerna, samt den upplysning som finns till förfogande på polisens hemsida om det 

polisiära arbetet anser skribenten att begreppen brottsförebyggande, samverkan och analys 

kan vara en rimlig definition på en kommenderings innebörd och syfte. Anledningen till att 

skribenten valt ut nedanstående begrepp är p.g.a. av att de tillsammans utgör en bra grund för 

att kunna förhindra och förebygga brottslig verksamhet, vilket enligt skribentens uppfattning 

är en av målsättningarna vid en kommendering. Att verka brottsförebyggande torde enligt 

skribentens mening vara ett av kommenderingens syfte och för att kunna nå detta resultat 

krävs samverkan med andra aktörer, samt kontinuerliga analyser av orsaker till 

brottsligheten.
9
  

 

Innebörden av begreppen brottsförebyggande, samverkan och analys torde vara viktigt att 

utreda för att kunna förstå hur de tillämpas i samband med en kommendering. 

Brottsförebyggande arbete kan yttra sig i både lång- och kortsiktiga åtgärder. Exempel på 

kortvariga insatser kan vara att polisen finns på en speciell plats vid en viss tidpunkt då det 

kan antagas bli ordningsstörningar för att förhindra att dessa bryter ut. Långsiktiga åtgärder 

kan exempelvis vara ett aktivt samarbete med annan aktör, vilket också exemplifierar det 

andra begreppet som är samverkan. Analyseringen sker genom att man försöker arbeta på ett 

problemorienterat sätt. Syftet med analysen är att finna orsaken till brottslighetens grund och 

på så vis kunna veta när och hur polisiära insatser ska prioriteras samt för att frekvent kunna 

utveckla det brottsförebyggande arbetet. 
10

 

 

3 Resultat 

Resultatet av denna rapport kommer att grunda sig på informationen som skribenten erhållit 

vid intervju med biträdande chef på NPO Öster Göran Holmgren. Orsaken till att 

polismyndigheten i Skåne län tillsatt en kommendering till följd av kravallerna kommer att 

belysas. Avslutningsvis kommer även aktuella arbetsmetoder och taktik i samband med 

kommenderingen att åskådliggöras. 

 

Skillnaden mellan denna konflikt och tidigare oroligheter i Rosengård 

Under många år har oroligheter av olika slag präglat stadsdelen, men det som skiljer denna 

situation från tidigare är att aktörerna nu använt betydligt mer våld och att brotten ändrat 

karaktär. Något som har varit vanligt förekommande är anlagda bränder, vilket inte alls skett i 
                                                           
9
 http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/ 

10
 http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/ 
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lika stor utsträckning tidigare. I detta sammanhang har bränder anlagts i bland annat 

kontainrar, bilar, släpvagnar, sophus, soptunnor samt i trapphus. Även skadegörelse har 

förekommit, men skadegörelserna som skett har inte varit lika omfattande som ovanstående 

brott, sett till antal och grovhet. Aktörerna är väl medvetna om vilka brott som leder till ett 

ingripande och vad de kan göra utan att åka fast menar Göran Holmgren.  

 

Utöver ovanstående brott som kan ses som riktade mot samhället har det förekommit mycket 

brott mot tjänstemän där t.ex. hot- och våld mot tjänstemän har ökat avsevärt. Vanligt 

förekommande är sten- och äggkastning mot tjänstebilarna samt att aktörerna riktat grön laser 

mot poliser i yttre tjänst vilket kan leda ögonskador. Före jul 2008 skedde även en stor 

skadegörelse på polisstationen i Rosengård. Göran Holmgren framför att arbetsskadorna ökat 

i en betydande utsträckning till följd av kravallerna.  

 

Grunden till att kommenderingen tillsattes 

Tidigare har konflikterna i stadsdelen kunnat lösas med hjälp av de resurser som finns 

tillgängliga i närpolisområdet Öster där Rosengård ingår. Men i detta fall räckte inte de 

resurserna till. Behovet av polis i tjänst dygnet runt, enbart i Rosengård, blev så stort att 

personalen inte räckte till. Från början var grundtanken att endast Malmöpolisen skulle arbeta 

med kommenderingen, men i takt med att behovet av polisnärvaron ökade fick kollegor från 

hela Skåne ansluta. 

 

Arbetsmetoder och tillvägagångssätt 

I samband med att kommenderingen tillsattes var målsättningen att stadsdelen skulle vara 

bemannad av polis dygnet runt och i samband med detta fastställdes värden för hur många 

poliser som skulle finnas i yttre tjänst vid de olika tidpunkterna på dygnet. Dessa värden har 

dock reglerats beroende på hur situationen utvecklats från dag till dag. Under perioden kring 

jul 2008 samt i maj 2009 fick kommenderingen även förstärkning av SPT- utbildad (Särskild 

polistaktik) personal säger Göran Holmberg. 

 

Taktiken som använts i samband med kommenderingen har varit att arbeta både civilt och 

uniformerat. I praktiken så har man arbetat underrättelsebaserat enligt PUM och på så vis fått 

kännedom om misstänkta gärningsmän. Detta genom att ett aktivt samarbete Länskriminalen 

och KUT:en har skett parallellt med kommenderingen. Man har arbetat frekvent med 

underrättelser samt kartläggning av personer för att få uppgifter om umgängeskretsar m.m.  
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Resultatet av detta har blivit att aktörerna kunnat kontrolleras i större utsträckning än tidigare 

genom spaning, fordonsstopp, skyddssvisitationer och husrannsakan i deras fordon vid 

misstanke om brott. Etablerande av kontakter med ungdomarna i Rosengård har också spelat 

en stor roll, målsättningen har varit att få kontroll på vem som gjort vad och att aktörerna 

själva ska vara medvetna om att de är igenkända.  

 

Det finns inga speciella riktlinjer, föreskrifter eller FAP:ar för hur arbete av detta slag kan 

utformas. Det är ledningen för kommenderingen som beslutar om taktikens upplägg efter det 

behov som finns. Göran Holmgren berättar att de utöver ovanstående arbetsmetoder bland 

annat lagt upp en arbetsorder, vilket exempelvis innebär att poliser i tjänst aldrig får börja 

eller avsluta ett arbetspass själva, man måste minst vara två kollegor. Två gånger i veckan 

skrivs även en insatsorder som innehåller information om vad som är prioriterat under 

kommande vecka. 

 

Det finns inget exakt angivet slutdatum för kommenderingen, i skrivande stund är den 

fortfarande aktiv och kommer vara det fram tills åtminstone den sista december. Beroende på 

hur situationen utvecklas kan kommenderingen även förlängas alternativt struktureras om. 

 

Kommenderingens målsättning 

Största målsättning med kommenderingen är att kunna lagföra dem som begår brott i större 

utsträckning än tidigare, men även att kunna återfå lugnet i Rosengård. Folk ska kunna gå ut 

och fortfarande kunna känna sig trygga. 

 

4.1 Diskussion 

Återkommande problematik i stadsdelen 

Problematiken med oroligheter i Rosengård har pågått under lång tid och återkommer 

regelbundet, men denna gång slagkraftigare än någonsin. Orsaken till att oroligheter ständigt 

återkommer är i dagsläget inte fastställt och torde kanske inte heller gå att fastställa.  

 

Vad gäller rådande situation i Rosengård så har aktörerna och polisen skilda meningar om vad 

orsaken till denna är. Aktörerna medger att orsaken till konflikten grundar sig i polisens 

ingripande i samband med avhysningen från källarmoskén. Polisen som aktivt försöker få 

bukt med problemet har en annan uppfattning. De menar att ett stort problem i stadsdelen är 
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att det bor betydligt fler invånare i Rosengård än vad som är folkbokfört. Detta problem är 

speciellt omfattande i Herrgården, som varit den mest utsatta delen av Rosengård i samband 

med kravallerna. Där är antalet invånare betydligt högre än vad som registrerat i 

folkbokföringen. Polisen menar att denna livssituation kan vara en bidragande faktor till 

problematiken, det bor för många människor på en för liten yta, vilket på sikt kan leda till en 

tristess som kan utvecklas till situationer som dessa typer av kravaller. 

 

Enligt skribentens åsikt låter det inte troligt att endast ingripandet vid ockupationen av 

källarlokalen skulle vara grunden till kravaller av detta slag. Att aktörerna lämnat denna 

uppgift måste dock givetvis beaktas, men om endast denna handling orsakat kravallerna borde 

oroligheterna rimligtvis ha upphört i samband med polisens ursäkt. Men att en dialog förts 

mellan polisen och aktörerna om anledningen till kravallerna ser skribenten som mycket 

positivt. Att polisen dock har en medvetenhet om andra möjliga anledningar till kriminalitet 

av detta slag ser skribenten som mycket viktig då det kan leda till en ökad kunskap om varför 

brottsligheten återkommer.  

 

Kommenderingens resultat utifrån uppsatta målsättningar  

Syftet var att kunna lagföra gärningsmän i högre grad än tidigare och att kunna återfå 

tryggheten i stadsdelen igen. Resultatmässigt så har målsättningen med en ökad lagföring 

enligt polisens mening inte åstadkommits. Detta är något som man från polisens sida arbetar 

frekvent med för att uppnå och kommer fortsätta sträva efter även efter kommenderingen 

avslutats. I skrivande stund sitter 8 personer häktade för brott i samband med kravallerna. Det 

bör dock betonas att det inte finns någon jämförelsestatistik med tidigare antal häktade under 

kommenderingen, varpå det kan vara svårt att tolka hur mycket lagföringen ökat.  

 

Enligt skribentens tycke är polisens medvetenhet om att denna målsättning inte uppfyllts 

positiv. Detta eftersom det kan leda till en utveckling av arbetet med lagföringsbiten vid 

framtida kommenderingar. Orsaken till att denna målsättning inte uppfyllts torde inte vara helt 

enkel att utröna. Kanske kan en av anledningarna vara att polisen i samband med att 

kommenderingen tillsattes inte var medvetna om hur omfattande kravallerna skulle bli och 

inte heller förberedda på att aktörer i form av autonoma grupper skulle ansluta. Ytterligare en 

anledning till att målet med lagföringarna inte uppnåtts skulle enligt skribentens mening 

kunna vara att det i förtid är svårt att ha exakt kännedom om vilken karaktär brotten som ska 

förhindras och förebyggas kommer få.  



9 
 

Den andra målsättningen som fanns var att återskapa tryggheten och lugnet i Rosengård. 

Polisens strävan efter ett tryggare Rosengård har gett goda resultat. I en trygghetsmätning från 

September 2009 fanns en kolumn avsedd för invånarna att bedöma hur mycket polisen bryr 

sig. På denna punkt fick polisen i Rosengård, högst poäng i Sverige för sin närvaro i 

Herrgården.  Orsaken till det goda resultatet torde enligt skribentens mening kunna grunda sig 

i att det etablerats en bättre social kontakt mellan invånarna och polisen. Vilket ökat polisens 

möjligheter till att informera de boende om målsättningen med insatsen och om att polisen 

finns i Rosengård för deras skull. 

 

Gällande de taktiska ändamålen som innehöll en målsättning om att kunna ha polis i tjänst i 

stadsdelen dygnet runt så är detta ett mål som uppfyllts och som med hjälp av förstärkning 

från resurser från övriga Skåne kunnat möjliggöras. 

 

Enligt skribentens erfarenheter i samband med framställningen av rapporten har 

polisledningen för kommenderingen återspeglat ett gediget arbete och en målsättning om att 

kunna nå förhoppningen om ett tryggare Rosengård. Även om situationen i dagsläget inte är 

helt uppklarad och kommenderingen fortfarande fortlöper så är resultatet av att veta att 

Herrgårdsinvånarna uppskattar det arbete som polisen gjort ett steg i rätt riktning mot 

målsättningen om ett tryggare Rosengård.   

 

Arbetsmetodernas tillämpning på teorin om att en kommenderings arbete bör vara 

brottsförebyggande, samverkande och analytiskt 

Enligt skribentens tycke är en problematik som kan finnas i kommenderingssammanhang att 

det inte finns några speciella föreskrifter eller FAPar om polisiära kommenderingar och dess 

arbetsmetoder. Det torde inte heller finnas någon specifik definition av vad som verkligen 

menas med en kommendering. Skribentens uppgift i detta sammanhang är att granska om 

skribentens personliga teori på vad som kan definieras som en kommenderings innebörd kan 

överrensstämma med de arbetsmetoder som polisen använt sig av i samband med Rosengårds-

kommenderingen. 

 

Vad gäller begreppet brottsförebyggande arbete så anser skribenten att det polisiära arbetet i 

samband med Rosengårdskommenderingen stämmer mycket väl överens med detta begrepp. 

En av arbetsmetoderna som tidigare nämnts har varit att ha polis i yttre tjänst i Rosengård 

dygnet runt, vilket kan ses som både ett kortsiktigt och långsiktigt brottsförebyggande mål. 
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Till följd av den ständiga bemanningen av personal kan polisen i direkt anslutning till ett brott 

ingripa alternativt förhindra att brottet sker vilket är ett exempel på att kortsiktigt förebygga 

brott. Ovanstående arbetsmetod är även ett sätt att på lång sikt förebygga brottsliga handlingar 

eftersom de kriminellas medvetenhet om att polisens ständigt finns på plats kan leda till att 

avstånd tas från brottsliga gärningar. 

 

Samverkan med andra aktörer var det andra begreppet som skribenten medtog i sin definition 

av en kommenderings arbete. I samband med insatsen i Rosengård är detta den punkt som 

såväl skribenten som polisen anser fungerat sämst. Då planerna för att tillsätta en 

kommendering diskuterades ville polisen samverka med andra samhällsaktörer för att få ett så 

bra resultat som möjligt, polisen lovades stöd av fastighetsägare i Rosengård samt kommunen, 

men den önskvärda assistansen från övriga aktörer uteblev. Enligt skribentens åsikt kan en 

möjlig anledning till det uteblivna samarbetet vara att de tre aktörerna hade olika stora 

målsättningar. Polisen hade en tydlig målsättning, att återskapa lugnet i Rosengård, men det 

uteblivna samarbetet skulle kunna tolkas som att övriga aktörer inte varit villiga att satsa lika 

hårt för att uppnå detta mål.  

 

Det tredje begreppet var analys. Detta anser skribenten tillämpats i hög grad genom att ett 

frekvent samarbete har ägt rum med den lokala KUT:en för Rosengård, KUT Malmö samt 

Länskriminalen i Skåne län. Med hjälp av dessa har polisen haft kännedom om vilka som 

begår brott och vilken karaktär brotten har. På så vis har arbetet på fältet kunnat bli 

underrättelsebaserat enligt PUM. Enligt skribentens mening kan detta begrepp bli en av 

riktlinjerna mot en ökad lagföring. Detta eftersom en utförlig analys av gärningsmän och de 

brott som begås leder till att polisen får större möjlighet att kunna förbereda sina 

arbetsinsatser, som i sin tur kan leda till en lagföring. 

 

4.2 Slutsats 

Med hänvisning till erhållen information från intervju med Göran Holmgren och ovanstående 

diskussion är skribentens uppfattning att det sett över tiden varit en givande kommenderings-

insats. Trots att klara direktiv i form av exempelvis föreskrifter för kommenderingsarbete 

saknas har polisledningen för Rosengårds-kommenderingen hittat en väl fungerande 

arbetstaktik utifrån sin kompetens och arbetserfarenhet. Arbetsmetoderna har resulterat i att 

invånarna upplever en tryggare tillvaro och känner uppskattning gentemot den polisiära 

insatsen. Trots att målsättningen med antalet lagförda i dagsläget inte är uppfyllt så finns 
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arbetsviljan för att uppnå detta kvar. Att inte denna riktlinje i dagsläget uppfyllts till fullo kan 

vara en tanke att bära med sig till framtida kommenderingar för att på så vis kunna arbeta 

vidare med hur arbetsinsatserna kan utvecklas på denna punkt. 

 

4.3 Förslag 

Eftersom alla kommenderingar skiljer sig åt och kräver olika insatser torde det vara svårt att 

ge några tydliga direktiv för vilka arbetsmetoder som ska följas. Men om ett verkställande av 

en föreskrift med råd och riktlinjer för hur ett arbete i samband med en kommendering skulle 

kunna utformas framställdes av Rikspolisstyrelsen skulle polisledningen som sedan beslutar 

om taktiken för den specifika kommenderingen ha något att stödja sig på. Kanske skulle 

begreppen brottsförebyggande, samverkan och analys kunna bli några av riktlinjerna i detta 

sammanhang. Detta tror jag skulle kunna leda till en ökad effektivitet, vilket skulle kunna 

innebära att färre resurser tas i anspråk samtidigt som en ökad lagföring skulle kunna införas. 

Detta skulle kunna innebära att en framtida kommendering inte är lika resurskrävande men 

ändå får ett bättre resultat. 
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Bilaga 1 
Intervju med Göran Holmgren 23/11 
 

Konflikten?  

 Vad är den bidragande faktorn till kravallerna i Rosengård? 

 På vilket sett skiljer sig denna konflikt från tidigare oroligheter?  

 

Kommenderingen 

 Vad är orsaken till att Ni tillsatt en kommendering för att lösa just denna konflikt? 

 Hur har Ni arbetat/arbetar Ni med kommenderingen? (Vilka arbetsmetoder har använts? Antal 

poliser?) 

 Vilka målsättningar hade Ni med kommenderingen? 

 Finns det några speciella föreskrifter för arbetsmetoder vid kommenderingar av detta slag som 

ni använt er av? (Lokala/nationella/SPT etc.) (Om inte, varför har Ni utformat 

arbetsmetoderna på det sätt som Ni gjort?) 

 Har den mediala uppmärksamheten kring situationen i Rosengård påverkat kommenderingen 

på något sätt? (Om ja, på vilket sätt?) 

 Hur skiljer sig arbetet med denna kommendering från tidigare arbete vid oroligheter i 

Rosengård?  

 Hur har resultatet av kommenderingen blivit? Blev resultatet/tror Du att resultatet blir som ni 

önskat? Varför blev resultatet som det blev? (Ex. på resultat: Har konflikten löst sig? Har 

polisens och aktörernas relation förändrats i samband med kommenderingen?) 

 Vilka lärdomar har Ni gjort i samband mer arbetet? (Kunde något gjorts på ett annat sätt? 

Vad? Hur?)  

 

Avslutningsvis 

 Vill Du vara anonym i rapporten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
Intervju med Göran Holmgren 26/11 
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 Mer ingående information om avhysningen?(Användes tjänstehund?) 

 Information kring skribentens tolkning av kommendering, samt diskussion kring hur 

dess begrepp tillämpats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 
Telefonintervju med anonym polisman i yttre tjänst den 22/10. 

Samtalets syfte var att inledningsvis få en övergripande första bild av kravallerna och 

kommenderingen. 

 

 Vad är orsaken till konflikten? (Anledning, när utbröt konflikten, sker kravaller i 

dagsläget?) 
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 Vad är grunden till att en kommendering tillsattes? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


