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Yttrande angående – Haverikommission med anledning 
av polismordet i Biskopsgården 
 

Bilagor: 
Territoriella nätverk 

Författare: Maria Wallin 

 

Det är ytterst sorgligt att det ska behöva gå så långt att en ung polisman man ska 
behöva betala det högsta priset, sitt liv  - innan saker börjas ta på allvar.  
 
Det här är tyvärr ett symptom på den samhällsutveckling vi inom 
Sverigedemokraterna länge varnat för, och försökt förhindra. Vi kommer också 
fortsätta att göra allt i vår makt för att förhindra en fortsatt destruktiv utveckling av 
vårt samhälle. Både på kommunal, som nationell nivå. Ett första steg i Göteborg 
är att ta en ordentlig titta på vad som gjorts i Göteborg – och ta det till sig. Sen 
agera utifrån det. Maria Wallin har färdigställt rapporten ”Territoriella nätverk” 
(finns som bilaga). Vi från politiken måste nu agera utifrån det.  
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Introduktion  

Bakgrund  

Sedan slutet av 1990-talet har det gått att se en tydlig utveckling där vissa 
bostadsområden i Göteborg utvecklats till att bli socio-ekonomiskt utsatta områden. 
Denna utveckling har under de senaste 15–20 åren blivit allt tydligare och fått allt 
tydligare konsekvenser både på lokal och nationell nivå. 

2004 kom den första större rapporten från polismyndigheten, där man påtalade 
sambandet mellan ungdomskriminalitet och bostadsområde. Denna rapport ledde sedan 
till att Ung och Trygg bildades, med syfte att skapa förutsättningar för skola, polis, 
socialtjänst och fritid för att gemensamt försöka motverka en begynnande men tydlig 
negativ utveckling vad gällde kriminella gäng och rekrytering i vissa bostadsområden i 
Göteborg stad. Tanken var att genom gemensamma krafter underlätta för tidiga 
individuella insatser, för att motverka utvecklingen av kriminell livsstil och rekrytering till 
kriminella nätverk. 

Under Ung och Tryggs paraply tog dåvarande chefen för ungdomspolisen initiativ till att 
skapa strukturerna för det som senare skulle bli SSPF- arbetet, det vill säga en 
samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid, som syftar till att skapa tidiga 
insatser för att förhindra att barn och ungdomar i grundskolan rekryteras till kriminella 
strukturer. Även arbetet med sociala insatsgrupper startade. Också detta arbete syftar till 
att förhindra rekrytering till gäng i åldersgruppen 15–25 år. 

2006 började social oro i Backa med stenkastning mot bland annat polis och 
räddningstjänst samt omfattande bilbränder. Det fanns tydliga indicier att den sociala 
oron drevs av de lokala kriminella nätverken. 2007 gjordes en polisiär lägesbild som för 
första gången påvisade den negativa utvecklingen av parallella system, släktbaserade 
kriminella nätverk och lokala kriminella nätverk med stark områdesidentitet. De områden 
som var aktuella var samma områden som idag benämns som utsatta områden. I 
samband med att rapporten färdigställdes påbörjades ett arbete med att informera, 
föreläsa och utbilda både internt inom polismyndigheten, och andra offentliga 
verksamheter om det oroande resultatet och att påtala vikten av samverkan för att stoppa 
den negativa utvecklingen. 

2008 inträffade den första större konflikten med ett territoriellt nätverk inblandat. Det var 
den väpnade konflikten mellan Bandidos och den s.k. Gårdstensalliansen. 
Gårdstensalliansen bestod av flera kriminella grupper från hela Nordost, som gick 
samman för att med vapen förhindra Bandidos att etablera narkotikaförsäljning i Angered. 
Sedan 2008 har det varit årliga återkommande väpnade konflikter. I arbetet med att 
analysera och följa konflikterna har polisen och till viss del även stadens tjänstemän fått 
en unik insyn i de olika normer och värderingar som finns i denna typ av kriminella miljö, 
samt hur de på verkar områdena de bor i. Det är svårt att säga när det riktade polisiära 
arbetet mot de kriminella gängen började. I princip följer polisen alltid olika former av 
kriminella nätverk. Det som kan skilja är hur man uppfattar det man ser.  

2009 beslutade dock Länskriminalpolisen, Polismyndigheten Västra Götaland att arbetet 
mot denna typ av kriminell struktur skulle prioriteras Sedan 2009 har det alltså funnits ett 
riktat och omfattande polisiärt arbete mot problematiken. 
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2009 och 2011 skrevs polisiära rapporter som analyserade bakgrunden till den sociala 
oro, med stenkastning och bilbränder, som då var aktuellt i nästan samtliga utsatta 
bostadsområden. I rapporterna blev sambandet mellan upploppen och de lokala 
kriminella nätverken tydligare 

Mellan 2009–2013 skrevs upprepade polisiära lägesrapporter och områdesanalyser om 
aktuella bostadsområden. Ett arbete som 2013 resulterade i Trygg i Angered. 

2011 började det komma in anmälningar till Polis och socialtjänst rörande 
tvångsrekrytering av personer under 15 år till de lokala kriminella nätverken.  

2013 Noa har sedan bildandet skrivet en rad rapporter som berör problematiken med 
territoriella gäng varav de mest välkända är rapporterna om utsatta områden. 

2015 kom de första polisiära rapporterna om särskilt utsatta områden. 

Årsskiftet 2016 - 2017 släppte BRÅ rapporten ”Kriminella nätverk och grupperingar”. Där 
tas bl. a. problemen med de territoriella kriminella nätverken upp. Rapporten drar dock 
slutsatsen att aktiv rekrytering till gängen inte förekommer. Något som motsägs av 
professionell erfarenhet och alla de anmälningar som inkommit till socialtjänst och polis 
om tvångsrekrytering. 

Kunskapen som idag finns hos tjänstemän inom Polismyndigheten och Göteborgs stad 
om de kriminella nätverkens struktur har växt fram och den har även förändrats i och med 
att nätverken har utvecklats. Sedan 2011 har det blivit allt tydligare att den kriminella 
”svansen” består av minst 2 undergrupper’. Detta har även presenterats vid olika 
föreläsningar och utbildningar inom polismyndigheten och för andra offentliga 
verksamheter.  

År 2016 startades projektet ”Ung i Öst” i SDF Östra Göteborg. Målsättningen var att 
förhindra att individer i åldrarna mellan 15–25 år rekryteras till negativa nätverk, till 
exempel territoriella gäng, radikala grupperingar och andra destruktiva miljöer. Några år 
senare startades ett liknande arbete upp i SDF Västra Hisingen som kallades ”Ung på 
Västra Hisingen”. 

Arbetet mot rekrytering till de kriminella gängen har pågått i många år i Göteborg och det 
finns nu ett behov av en metodutveckling inom detta arbetsområde. Detta då den 
kriminella miljön har förändrats radikalt de senaste åren. Det behövs en uppdatering av 
hur gängen ser ut, var de verkar och hur de rekryterar i olika områden. 

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna rapport är att sammanställa den kunskap som professionella i 
Göteborg har om de territoriella nätverken. Detta för att ta fram ett kunskapsmaterial i 
syfte att metodutveckla inom arbetsfältet. 

Den kunskap som sammanställs gäller de territoriella kriminella nätverkens:  

• Struktur och funktion 
• Rekrytering 
• Social påverkan på barns och ungas uppväxtmiljö och livsvillkor 

Rapporten är tänkt att utgöra ett beslutsunderlag för förvaltningsledningen för Social 
Centrum.  
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Metodbeskrivning  

Frågeställningarna besvaras med hjälp av ett material som samlades in under 2019. 
Materialet består av samtalsintervjuer med 25 arbetsgrupper i Göteborgs stad och på 
Polismyndigheten Storgöteborg, polisregion Väst. Arbetsgrupperna bestod av mellan 2 
och 14 medarbetare. I genomsnitt deltog mellan 8 och 10 personer vid intervjutillfällena. 
Tre personer intervjuades individuellt. Uppskattningsvis har ca 200 personer bidragit med 
sina kunskaper under intervjutillfällena. En grundläggande förutsättning för att 
samtalsintervjuerna skulle kunna genomföras, var att de intervjuade kände sig trygga 
med att informationen de lämnade inte skulle gå att spåra tillbaka till dem. Detta 
underlättades av att det i de flesta fall redan fanns ett upprättat förtroende mellan 
respondenterna och intervjuaren. Ett bekvämlighetsurval användes vid val av 
intervjupersoner. Urvalet har i vissa fall gått till så att en arbetsledare har vidarebefordrat 
kontaktuppgifter till olika arbetsgrupper, som sedan har kontaktats och intervjuats. I andra 
fall har arbetsgrupperna kontaktats direkt. Urvalskriterierna var att intervjupersonerna 
skulle arbeta direkt med problem relaterade till gängkriminalitet och/eller dagligen befinna 
sig i miljön och möta individer i riskzon och/eller med belagda kontakter till de 
territoriella/lokala kriminella nätverken. Endast personal i de så kallade utsatta områdena 
har intervjuats. 

Bland intervjupersonerna återfinns ungdomsbehandlare, fältteam, ungdomssekreterare, 
tjänstemän som arbetar med föräldragrupper, personal på fastighetsbolag, personal inom 
IOFF, polisiär personal tillhörande IGV (ingripandeverksamheten), Bravogrupper, 
kommunpolis, ungdomsutredare och annan personal som stämmer in på 
urvalskriterierna, men som av olika skäl inte vill omnämnas. Några få intervjuer har också 
gjorts med boende i områdena.  

Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en samtalsmall som deltagarna fick 
resonera runt. Från början var tanken att intervjuerna skulle spelas in. Detta visade sig 
svårt på grund av ämnets karaktär och det latenta hot som en del av arbetsgrupperna 
befinner sig i när de arbetar som en motkraft mot de kriminella strukturerna. En del 
arbetsgrupper motsatte sig direkt att intervjuerna spelades in. För att undvika att svaren 
skulle påverkas av valet av intervjudokumentation, förde intervjuaren i stället 
anteckningar. I slutet av intervjun gjordes en snabb genomgång av svaren för att 
säkerställa att svaren uppfattats på rätt sätt. Informationen som framkom i samtalen 
sorterades sedan in i olika teman. Utifrån temana har sedan en kunskap byggts upp med 
hjälp av olika modeller för att visualisera resultatet. 

I en del fall har intervjuaren haft en redan etablerad arbetsrelation med några av 
respondenterna i en arbetsgrupp. Detta kan ha viss påverkan på hur respondenterna 
väljer att svara och det kan påverka analysen av svaren. En redan upprättad relation har i 
många fall varit en förutsättning för att få respondenterna att ställa upp vid 
intervjutillfällena. I de fall en tidigare relation inte funnits har oftast någon nära chef gått in 
och garanterat författarens/intervjuarens trovärdighet och diskretion.  

För att underlätta för läsaren att bedöma rapportens trovärdighet följer här en 
presentation av intervjuarens/författarens tidigare, egna erfarenhet inom problemområdet. 

Författaren har mellan 2006 - 2014 arbetat som strategisk och operativ analytiker på  

polismyndigheten med att skapa kunskap om bland annat de territoriella kriminella 
nätverken. Sedan 2014 har författaren arbetat inom Göteborgs stad med uppdrag 
rörande Kriminella nätverk och de utsatta områdena i Göteborg. 

Författarens erfarenhet bygger till stora delar på professionell erfarenhet som bland annat 
består av genomgång av stora mängder myndighetsmaterial från 2006 och framåt. 
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Exempel på myndighetsmaterial är genomgång av cirka 90 000–120 000 polisiära 
anmälningar och förundersökningar, annan polisiär information. Även tidigare intervjuer 
och samtal har genomförts med polisiär personal, personal inom socialtjänst, skola, 
gymnasieskola, fritid, förskola, äldreomsorg, skolhälsovård, kriminalvård, ungdomsvård, 
sjukvård, räddningstjänst, bostadsbolag, politiker, vuxna - barn och ungdomar boende i 
aktuella områden, samtal med kriminella, fältstudier i form av operativt polisiärt arbete ute 
i områdena. De tidigare samtalen och fältstudierna har genomförts i samband med 
framtagande av beslutsunderlag och rapporter gällande Parallella system, social oro, 
områdesbilder, väpnade konflikter, hedersrelaterat våld, territoriella kriminella nätverk. 

Nästan alla de polisiära rapporterna som hänvisas till är underrättelserapporter och går 
att eftersöka genom att begära ut dem från polismyndigheten. Endast i undantagsfall 
hänvisas till dessa rapporter med polisiärt diarenr. Detta då jag i mitt nuvarande arbete 
inte har tillgång till dokumenten och därmed inte kan eftersöka nr. När det gäller offentligt 
polisiärt material och annat offentligt material hänvisas dock enligt vedertagna regler.  

Begreppsförklaring  

I denna text förekommer både begreppet Lokala kriminella nätverk och Territoriella gäng. 
Båda begreppen beskriver samma fenomen och används för kriminella nätverk som är 
bundna till specifika geografiska områden, som de starkt identifierar sig med, försvarar 
och kontrollerar. Deras kriminella verksamhet är dock inte begränsad till det egna 
territoriet, utan det geografiska området ska snarare ses som en plattform som de utgår 
ifrån och som de har som säkerhetszon.  

Släktbaserade kriminella nätverk är här en typ av territoriella kriminella nätverk, där den 
kriminella strukturens kärna består av individer som är släkt med varandra. De kan 
fungera som andra lokala kriminella nätverk och ha samma eller liknande system för 
rekrytering av barn/ungdomar, som inte tillhör släkten, i ”deras” område,  

Parallella system används här för ett system som fungerar oberoende av eller i 
opposition till ordinarie samhällsinstitutioner. De parallella systemen omfattar, förutom de 
territoriella kriminella nätverken även traditionella/kollektivistiska system, 
sedvanerättsystem, radikala religiösa och radikala politiska system, strukturellt våld, 
hypermaskulinitet, politiska system och alternativa ekonomiska system. I detta arbete 
utgår författaren från att låg tillgång till ordinarie system kan stå i relation till ökat behov 
av parallella system och därmed anses systemen kunna påverkas genom 
tillgängliggörande av de ordinarie systemen. 

 

Resultatredovisning  

I det som följer ska resultatet från intervjuerna redovisas. För att underlätta för läsaren 
ska resultatet först sättas in i sitt sammanhang. Redovisningen börjar med 
ensammanställning av kunskap från forskning, tidigare myndighetsrapporter och 
erfarenheter från tjänstepersoner i Göteborgs stad. 

 

Utvecklingen av territoriella nätverk i Göteborg  

Redan i slutet av 1990-talet såg forskare att bland vissa grupper av ungdomar fanns en 
tendens till uppbyggandet av en gemensam identitet med utgångspunkt i bostadsområde 
och/eller postnummer. Detta kanske inte var något nytt i sig. Det som blev nytt var när 
grupper av barn/ungdomar med begynnande antisociala beteendemönster började bygga 
upp en kriminell identitet, (där de glorifierade brott, våld och vapen) med det egna 
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bostadsområdet som central del i den gemensamma kriminella identiteten och relatera 
det till rätten att begå brott i området eller vistas där. Denna utveckling blev tydlig när det 
började komma in information till ungdomsarbetare inom polis och kommun att om ”fel” 
ungdom rånade, snattade eller begick brott i ett visst bostadsområde blev de straffade 
med våld av det lokala ungdomsgänget. På detta sätt byggde de lokala kriminella 
nätverken upp kontroll över ”sina” geografiska territorium. Ett tydligt sådant exempel var 
Frölunda torg, där det lokala och brottsaktiva kompisgänget i Tynnered tog på sig rollen 
att vakta torget från andra ungdomar som ville begå brott där. Ett annat exempel var 
Backa som också hade ett kriminellt kompisgäng med uttalad områdesanknytning. Ibland 
hittade de på namn, men lika ofta hade de inget namn att samlas runt, utan det var det 
gemensamma bostadsområdet som enade dem. 

 

Kunskap om de territoriella nätverken  

Detta avsnitt bygger till stor del på polisiära rapporter, föreläsningar och författarens egna 
erfarenheter från att ha arbetat med problematiken från 2006 fram till idag.  

 

De territoriella nätverkens funktion  

De territoriella nätverkens funktion och struktur är lättföränderlig och har förändrats 
relativt mycket under de år polis och kommun har kunnat följa deras framväxt och 
utveckling. Det förekommer en del områdesskillnader på lokal nivå i hur utvecklingen har 
sett ut, men på det stora hela fungerar de kriminella nätverken på samma sätt oavsett 
vilket bostadsområde det gäller. Detta gör att det är möjligt att utgå från en 
grundläggande gemensam grundstruktur och det är den som i första hand redovisas här. 

Det mest specifika för de territoriella kriminella nätverken är att de är multikriminella, har 
ett bostadsområde som sin utgångsbas och ett starkt inflytande på den offentliga miljön i 
sitt hemmaområde. Aktörerna i gänget har ofta lekt och växt upp tillsammans, gått i 
samma skola och har sedan, ofta i tidig ålder (10–11 år) börjat begå mindre brott 
tillsammans. Med tiden har brotten blivit grövre och allvarligare och i och med detta har 
även behovet av kontroll över området ökat11. Multikriminalitet innebär att de förutom 
narkotikahandel, ägnar sig åt olika former av vinstdrivande brottslighet. Exempel på detta 
är illegala spelmaskiner, svart tobak, organiserat snatteri, stölder, grova stölder, 
bedrägerier, inkörningar12 och liknande. Stöldgodset avyttras ofta i lokala  

livsmedelsaffärer, kiosker och på olika annonssidor på internet som exempelvis Blocket 
eller Facebook grupper. De sysslar även med stölder och försäljning av identiteter, 
utpressningar/kidnappning, misshandel och bötning. Information finns även om att vissa 
grupper bedriver beskyddarverksamhet och att affärsidkare får betala en extra avgift för 
att ha sin rörelse i området.  

Detta gör att man behöver tänka i ett vidare mönster än bara narkotikabrottslighet, när 
det gäller att beivra brott som dessa grupper begår. Detta gäller även grunden till varför 
människor dras in kriminalitet. Det finns en utbredd idé om att det är pengarna och den 
sociala statusen genom pengar, som är avgörande när det gäller den fortsatta 
individuella kriminaliteten. Denna utgångspunkt kan ifrågasättas. I stället för pengar kan 
huvudfaktorn antas vara anseende och social status, något som för vissa kan innebära 
materiella tillgångar, men som för många andra kan handla om våldskapital, 
uppförandekoder och mycket annat. Detta perspektiv väljs här eftersom det ger möjlighet 
till en bredare analys av orsaker och därmed större möjlighet att hitta verksamma 
arbetsmetoder mot grupperingarna.  
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I alla områden som polisen definierar som utsatta område återfinns ett lokalt kriminellt 
nätverk, ett så kallat ”territoriellt gäng”, som har starkt inflytande på de boende och 
utvecklingen i de berörda stadsdelarna. Detta är en problematik, som Göteborg delar 
med många andra städer i Sverige och Europa. Det lokala kriminella nätverkets makt 
grundar sig till stor del i de kriminella individernas våldskapital och de står för ett mycket 
högt våldstryck i området. När det gäller de kriminella nätverken blir det alltmer tydligt att 
de har en hög våldintensitet. De bygger både sin personliga och sin grupps makt på 
våldskapitalt. För att bibehålla våldskapitalet måste det med jämna mellanrum påvisas, 
genom olika typer av våldshandlingar i området. 

De kriminella nätverk som återfinns i de olika stadsdelarna är alla mycket våldsamma och 
har oftast gemensamma drag, men det kan skilja sig på detaljnivå. Våldet kan sägas 
utgöra maktbasen i de olika områdena och det glorifieras och blir ofta normsättande. 
Nätverken byggs i huvudsak upp av en kärna/huvud/(ledning) och två nivåer av 
undergrupper. Nedan beskrivs dessa i mer detalj. 

 

Kärnan/huvudet  

De territoriella kriminella nätverken består idag av en kärna av 5 - 10 individer i åldrarna 
20 – 35 år. Detta är nätverkens huvud och består av en blandning av personer som varit 
med sedan gänget startade och personer som tillkommit när tidigare medlemmar dött, 
blivit bortkörda eller av andra anledningar inte finns kvar. De ursprungliga medlemmarna 
benämns här som ”överlevarna” och i vissa områden är det bara 3 personer kvar från det 
ursprungliga nätverket. Dödligheten i grupperna är hög. De vanligaste dödsorsakerna är 
död i samband med konflikt, överdos eller att man kör ihjäl sig. 

Kärnan/huvudet är de som styr och kontrollerar nätverket och deras territorium. Det är de 
som fattar beslut, bestämmer kriminell inriktning, rekryterar, driver konflikter, agerar bank, 
och är mellanhand för att förse nätverket med droger och vapen. Det är också de som 
garanterar gruppens våldskapital och som bestämmer bestraffningar. 

 

Undergrupp 1  

Undergrupp 1 består av ca 10 - 20 personer mellan 15 – 20 år. I denna grupp finns 
säljare av stöldgods och narkotika, utförare, soldater, väktare, bärare och andra för 
systemet nödvändiga kategorier. Undergrupp 1 är ofta de som rekryterar de yngre som 
återfinns i undergrupp 2 och de som också har ansvar för att hålla ordning på barnen 
som ingår i grupp 2.  

Från 15 år blir man som medlem en del av gruppens våldskapital och kan därmed få bära 
skjutvapen och bli indragen i nätverkets konflikter. Det innebär att man kan bli beordrad 
att döda någon, bli måltavla vid eventuell konflikt eller att man kan få bära kärnans vapen 
eller narkotika. Denna grupp är även ansvariga för att skydda området från andra gäng 
och hot i form av polis, socialtjänst osv. Det innebär att de får agera väktare och upprätta 
”checkpoints” när konfliktrisken ökar. När ett gäng befinner sig i konflikt ökar deras behov 
av att rekrytera ungdomar över 15 år. Detta då de behöver soldater. Det gör att trycket 
mot ungdomarna ökar vilket ofta går att se i antal som vill hoppa av eller som söker upp 
socialtjänst för att få hjälp att bli flyttad och att få skydd. Under senare år har det blivit mer 
och mer tydligt att även ungdomarnas familjer drabbas och blir legitim måltavla vid en 
konflikt eller om de försöker få sin ungdom att lämna kriminaliteten. 
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Det har även skett en förändring vad gäller könsfördelningen i nätverken. Idag rekryterar 
de kriminella nätverken även tjejer som säljare. Än så länge har de inte använts som en 
del av våldskapitalet, men de kan få bära någons vapen och narkotika eller gömma 
vapen efter en skjutning. Detta då polisen har varit mindre benägen att visitera flickorna. 
Idag finns dock en medvetenhet om problematiken och därmed har polisen anpassat sitt 
arbetssätt. 

I denna åldersgrupp hittar vi även personer som rekryteras eftersom de är duktiga på 
något, till exempel att meka med mopeder eller har andra specialintressen och kunskaper 
som nätverket kan använda i sin kriminalitet. 

 

Undergrupp 2  

Undergrupp 2 är den största gruppen och benämns ofta som svansen. Denna består av 
barn i åldrarna 8–15 år där de flesta är runt 12–13 år. I 12–13 års ålder rekryteras man 
som säljare eller som aktör till annan kriminell verksamhet, till exempel organiserat 
snatteri. Det finns uppgifter om att i vissa områden får de som rekryteras välja mellan att 
snatta eller att sälja narkotika. De yngsta barnen används ofta till att cykla runt och 
bevaka området och rapportera om de ser polis, fält-, fritids- eller bostadspersonal och 
liknande, eller om de ser misstänkta personer som kan antas tillhöra en annan 
gruppering. De kan även få till uppgift att springa ärenden med paket, som kan innehålla 
pengar, narkotika eller liknande.  

Oftast är det barn och ungdomar i undergrupp 1 som rekryterar till undergrupp 2, men 
även kärnan kan rekrytera och i synnerhet då barn som de tror att de kan ha särskild 
användning av. De kan även vara med i rekryteringens första fas för att ge barnen känsla 
av status och att vara speciella och utvalda. Det är också ett sätt för det kriminella 
nätverket att tydliggöra för de andra i området att det barnet eller den ungdomen tillhör 
dem och därför ska lämnas ifred av andra. 

Tillsammans bildar de tre nivåerna ett effektivt kontrollsystem och det är det som gör det 
möjligt för nätverken att övervaka, kontrollera och bibehålla sin kriminella verksamhet i 
sina respektive områden. Den professionella erfarenheten visar att rekryteringen är 
absolut nödvändig för att de nätverken ska kunna överleva och expandera. Detta då de 
övre nivåerna ofta behöver fyllas på när någon försvinner på grund av dödsfall eller för att 
någon medlem döms till fängelse eller blir omhändertagen. 

Detta innebär att arbete med avhopp inte motverkar de lokala kriminella nätverken på 
systemnivå, då de olika nivåerna fylls på underifrån. Det är också bra att veta att de två 
undergrupperna kan vara mer eller mindre fasta. I en del grupper kan ungdomar hålla sig 
utanför kriminaliteten i stort för att kallas in vid behov. I andra områden kan de gå ur och 
in i kriminalitet och ha umgänge både utanför och i kriminaliteten. Detta ökar nätverkens 
förmåga till anpassning och gör dem elastiska. Det kan också göra det svårare för polis 
och socialtjänst att förstå vad det är de egentligen ser, i synnerhet när arbetsgrupper ska 
göra länkscheman/nätverksanalyser där olika kriminella individer och händelser ska 
kopplas till varandra. 

 

 

 

 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 10 (17) 
   
   

Rekrytering  

Sedan 2010 har polisen och socialtjänsten i Göteborg fått in anmälningar, som handlar 
om aktiv rekrytering av barn och ungdomar. I förarbetet till Brås rapport (2016:12) var 
Polismyndigheten Västra Götaland den enda polismyndighet som rapporterade in fall av 
aktiv rekrytering. Skälet till detta kan vara att Göteborg tidigt började arbeta med 
rekryteringsfrågan och därmed har haft en ökad medvetenhet och kunskap när det gäller 
rekrytering. Göteborg skapade även tidigt ett riktat ungdomsarbete mot rekrytering 
genom ungdomspolisen, Ung och Trygg samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och 
fritid. Här följer en sammanfattning av tidigare erfarenhet inom polismyndigheten och 
Göteborgs stad. 

I tidigare anmälningar till polis och socialtjänst har det framkommit att det förekommer en 
omfattande aktiv rekrytering av barn och ungdomar till de lokala kriminella nätverken. 
Denna aktiva rekrytering har även visat sig varit riktad. Nätverken har exempelvis inriktat 
sig på ungdomar med stark så kallad ”street cred” det vill säga ungdomar som har 
inflytande ute i området och som andra barn och ungdomar ser upp till.  

De har även riktat in sig på personer med kunskaper som nätverket kan ha användning 
för tex om någon är duktig på att meka med moppar. Det framkommer också att 
nätverken ”groomar” barnen/ungdomarna genom att befinna sig i miljöer där ungdomar 
vistas och genom att de har en ganska tydlig strategi när de rekryterar. Det kan till 
exempel vara så att rekryterare arbetar inom offentlig ungdomsverksamhet, 
ungdomsvård, hänger vid fotbollsplaner och andra platser där ungdomar/barn uppehåller 
sig eller leker.  

De kan närma sig genom att dela ut godis, vara schysst ”kompis” eller på andra sätt 
känna av vilka grupper av individer som är mottagliga för dem och vilka de kan ha nytta 
av. Barn/ ungdomar som kan bli aktuella för rekrytering måste förstå de kriminella 
normerna och vistas i det offentliga rummet. 

I vissa områden har de lokala kriminella i perioder haft mycket svårt att rekrytera. Detta 
har ofta enligt uppgifter från samtal med berörda ungdomar berott på att gänget skaffat 
sig rykte om att vara våldsamt eller att ungdomen bedömer gängkriminaliteten som en för 
farlig miljö. I de perioder som de kriminella haft problem med rekrytering har deras 
kriminella verksamhet gått tillbaka och deras inflytande över det egna området minskat. 
De territoriella kriminella nätverken har varit begränsade till att rekrytera i sitt eget 
område. 

 

Intervjuer med tjänstepersoner  

Vid intervjuerna ställdes frågor om de lokala gängens uppbyggda, rekrytering och 
agerande i lokalsamhället samt vilken påverkan de får på det geografiska området. 
Generellt går att säga att de olika grupperna av informanter lämnar lika svar. Det är ingen 
av grupperna som lämnar helt olika eller motsägande uppgifter. Det är heller ingen som 
utelämnar någon problematik. De skillnader som går att se i svaren gäller detaljer, som 
exempelvis vilken typ av kriminalitet som nätverken ägnar sig åt, hur våldsbenägna de är 
och vilka tekniska hjälpmedel de använder i sin kriminalitet, exempelvis appar och 
kommunikationsteknik. 
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Svårigheter i uppdraget  

Informanterna är eniga när det gäller vad de upplever som fungerande arbetsmetod och 
de grundläggande förutsättningarna för att kunna jobba mot rekrytering och det kriminella 
inflytandet. De intervjuade grupperna uppger att en av de viktigaste förutsättningarna för 
att kunna ha en uppdaterad lägesbild är att vara närvarande i området. De anser även att 
den vardagliga kontakten med barn och ungdomar är en förutsättning för att tidigt kunna 
upptäcka förändringar både på områdesnivå och på individnivå. 

En förtroendefull relation är helt avgörande för att kunna hjälpa barn och unga som 
riskerar att dras in i gängkriminaliteten. Det kan ta tid att bygga upp ett förtroende och det 
krävs stor flexibilitet angående var man träffar sin klient och när man träffas. Detta då en 
del ungdomar kan vara ”portade”17 av det lokala nätverket och därmed kanske inte kan 
komma till möten. Uppsökande verksamhet är viktigt och möjligheten att kunna åka hem 
och hämta sin klient kan vara helt avgörande i vissa fall. En av informantgrupperna 
uppger att de ”tappat” en del ungdomar för att polisen står med sin logga som en av 
samverkanspart på samtyckesblanketten. 

I många områden berättar grupperna att arbetet med socialtjänst hos polis har fått som 
effekt att unga under 18 år ibland har mer respekt för socialarbetarna än för polisen. 
Detta ser samtliga informanter som en positiv utveckling och som ett tecken på att det 
arbetet fungerar väl Tidsfaktorn är ofta avgörande. Det innebär att hjälpinsatser behöver 
kunna sättas in snabbt.  

Väntetider för att få nödvändiga insatser kan göra att man tappar ungdomen. Att behöva 
vänta några månader för att få vårdkontakt kan göra att ungdomen ger upp och faller 
tillbaka till sina gamla beteendemönster.  

Intervjugrupperna är eniga om att arbetet med att förhindra rekrytering även behöver 
omfatta barn under 15 år. Detta då de ser att rekryteringen börjar tidigt, men även då de 
ser att 15-åringar kan ha kommit väldigt långt i sin kriminella karriär. 

Arbetsgrupperna tar upp problematiken med att kommunicera med föräldrar. Det är svårt 
att få föräldrarna att se att deras barn har problem. En majoritet av informantgrupperna 
skulle vilja utveckla strategier för att hur de skulle kunna kommunicera med föräldrar för 
att få med dem i arbetet med att hjälpa sina barn/ungdomar ut ur kriminaliteten. 

Samtliga arbetsgrupper har spontant lyft problematiken med de egna systemens 
bristande förmåga att förhindra rekrytering och bryta den negativa utvecklingen då det 
gäller de territoriella kriminella nätverken. De uttrycker en frustration över att de inte alltid 
har tillgång till rätt verktyg och metoder för att nå ända fram och intervjugrupperna ger 
också uttryck för att behoven är större än resurserna.  

Alla arbetsgrupperna har tagit upp brister i den egna organisationen, men även pratat om 
svårigheter i samverkan, bristande kunskap och förståelse för problematiken utanför den 
egna arbetsgruppen, hål i den sociala skyddsväven, samt brister i regelverken som styr 
arbetet att motverka de territoriella nätverken. Det gäller ofta saker man tidigare gjort, 
men som nu på grund av omorganisationer och/eller sparkrav inte längre ingår i 
uppdraget eller inte prioriteras.  

Intervjugrupperna lyfter som exempel boendefrågan och möjligheten att ge skyddat 
boende. Ett annat exempel kan vara resursbristen inom barn- och ungdomspsykiatrin, 
som leder till långa väntetider och som gör att många ungdomar inte får den hjälp de 
behöver. Det kan även röra sig om möjligheten att arbeta uppsökande med de olika 
grupperna eller att kunna vara närvarande i det offentliga rummet. 
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Samtliga respondenter lyfter även problematiken med att de ofta möts av oförståelse av 
andra yrkeskategorier, både inom och utom den egna organisationen. Något de själva 
tror kan bero på en utbredd kunskapsbrist när det gäller både de kriminella nätverken i 
stort, men även när det gäller den faktiska omfattningen av problematiken. De uppger 
också att denna okunskap kan leda till att individer inte får den hjälp de behöver eller till 
att ärende tar onödigt lång tid att handlägga. Ett exempel kan vara svårigheter att få 
ekonomiskt bistånd beviljat för nödvändiga insatser eller att den egna arbetsgruppen får 
uppdrag som inte går att genomföra, av bland annat personalsäkerhetsskäl.  

De olika verklighetsbilderna kan även leda till konflikter mellan de olika 
samverkansparterna. I synnerhet om den bristande förståelsen leder till uteblivna beslut 
och insatser.  

Majoriteten av grupperna som intervjuats berättar om att de upplever att en politisk 
känslighet omger problematiken med de territoriella kriminella nätverken. Den 
känsligheten kan visa sig på olika sätt. Ett exempel är att negativa trender tonas ner eller 
tas bort i skriftliga inrapporteringar eller att dokument ”fastnar” någonstans i 
organisationen. Av utrymmesskäl ställdes inga följdfrågor gällande denna problematik. 
Därför kan ingen djupare förklaring eller beskrivning av problemen lämnas här.  

Kommunstyrelsen har nu tillsatt en extern utredning för att se över problemet. För att inte 
förekomma den utredningen ges inte frågan något ytterligare utrymme här.  

 

Rekrytering  

I intervjuerna beskrivs att rekryteringen av ungdomar och barn till de kriminella nätverken 
bedrivs på olika sätt. Utifrån den informationen har rekryteringen delats in i två 
huvudgrupper, indirekt och aktiv rekrytering.  

Den indirekta rekryteringen kan enligt intervjusvaren ses som en socialiseringsprocess, 
där barnen och ungdomar som vistas ute i det offentliga rummet glider eller dras in i 
nätverken genom det starka inflytande de kriminella har i området. Aktiv rekrytering är när 
barn och ungdomar medvetet söks upp (groomas) och utsätts för olika typer av 
rekrytering. Den Aktiva rekryteringen kan göras genom belöningssystem, med pengar 
och social status, positiv aktiv rekrytering, eller genom negativ aktiv rekrytering, som sker 
med hjälp av våld och hot om våld. 

I intervjuerna beskrivs att den belöningsbaserade rekryteringen kan handla både om att 
de som rekryteras får lite pengar eller att de får åka med i de äldres bilar eller gå på 
restaurang med dem. Barn/ungdomar som rekryteras erbjuds ibland en alternativ social 
kontext genom att bli hembjudna till familjen av den som rekryterar och på andra sätt 
uppmuntras till att känna sig utvalda och som en del av något större, en tillhörighet. Det 
handlar även om social status där de utvalda får social status genom de äldre kriminellas 
uppmärksamhet. 

Den aktiva negativa rekryteringen eller tvångsrekrytering beskrivs ske när 
barnet/ungdomen inte vill gå med i nätverket eller vill ta sig ur det. Våldet och hoten riktas 
inte bara mot den unge, utan även mot dennes familj, som föräldrar och syskon. Hur 
grovt våldet är beror mycket på den lokala våldsnivån. I regel går dock våldet att räkna 
som grovt eller mycket grovt. I synnerhet om man tänker på att de som utsätts ofta är 
väldigt unga. Barnen/ungdomarna kan bli hotade, men också utsatta för olika typer av 
våld. I vissa områden förekommer ärenden med ungdomar som körts ner till Göta älv och 
utsatts för tortyrliknande våld genom skendränkning. I andra fall rör det sig om 
kidnappningar, uppvisning av olika vapen, hot av familj, rån, olika grader av misshandel, 
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samt att bevittna hur andra utsätts för beskjutningar och andra typer av grovt våld till 
exempel misshandel med verktyg, elpistoler och andra redskap eller sexualiserat 
kränkningsvåld. 

De intervjuade arbetsgrupperna beskriver att de lokala kriminella nätverken ofta använder 
en kombination av alla tre sätten och det är endast när någon inte vill gå med eller vill dra 
sig ur som våld och hot används. Våldsnivån kan skilja sig mellan de olika nätverken. 
Detta har gjort att vissa konstellationer i vissa perioder haft svårt att rekrytera, även bland 
ungdomar som sysslar med kriminalitet.  

Det är alltså ingen självklarhet att man hamnar i gänget bara för att man bor i ett område, 
som är under stark inflytande av ett territoriellt gäng. Några arbetsgrupper beskriver det 
som att det är en ”balansgång att hålla människor under kontroll och skaffa sig respekt 
genom våld och att använda så mycket våld att människor börjar undvika en och till slut 
vänder sig mot en”. 

Samtliga som intervjuats beskriver att rekryteringen är viktig. De ser olika anledningar till 
att de lokala kriminella rekryterar. Nedan följer några av de orsaker som informanterna 
uppger ang. varför rekryteringen behövs; 

• för att kunna expandera till nya områden och nå nya köpgrupper för drogförsäljning. 

• Det behövs personer som kan sälja och bära vapen, droger och pengar, så att de äldre 
slipper hantera varorna. 

• När det blir konflikt behövs soldater, som kan vakta och försvara det kriminella 
nätverkets territorium och utföra mord och andra våldshandlingar som kärnan/huvudet i 
gruppen beslutar om. 

• När någon i nätverket försvinner från området behöver den personen ersättas.  

• Rekryteringen är viktig för att nätverken ska kunna bibehålla kontrollen över sitt 
hemmaområde och över vilka som rör sig i området. 

• För att kunna skaffa sig en hög grad av kontroll över områdets invånare, så att de inte 
kontaktar polismyndighet, socialtjänst eller andra offentliga instanser. 

I intervjuerna säger samtliga arbetsgrupper att de upplever ett ökat tryck mot 
ungdomarna från de territoriella kriminella nätverken. Det ökade trycket gäller både en 
ökad aktiv rekrytering och nätverkens behov att kontrollera vilka som rör sig i områdena. 
Samtliga informantgrupper säger att de upplever att fler ungdomar berättar om att 
portning används som ett sätt att reglera hur barn och ungdomar rör sig i området. Det 
kan till exempel gälla att man inte får gå på vissa gator på vissa tider och så vidare. Det 
kan skilja sig mellan de olika bostadsområdena när det gäller hur portning används och i 
vilken omfattning. Rekryteringen av barn och ungdomar uppges vara nödvändig både för 
att gängen ska kunna expandera och behålla sin kontroll över sin hemmabas. De 
används både för att underlätta kriminaliteten och för att bevara den kriminella 
områdeskontrollen genom nödvändig närvaro i området. Enligt informationen kan de som 
rekryteras delas in i tre olika grupper, bärare, löpare och väktare. 

VÄKTARE 

De territoriella har som tidigare nämnts ett stort behov av att kontrollera sitt basområde. 
Detta för att kunna kontrollera sin del av den kriminella marknaden och för att säkerställa 
sitt personliga skydd. Nedan följer en sammanfattning av arbetsgruppernas svar när det 
gäller den kriminella områdeskontrollen.  
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Idag består kärnan i de kriminella grupperingarna oftast av rester, ”överlevare”, från de 
ursprungliga gängen. I vissa områden är det kanske bara ett par, tre från den 
ursprungliga gruppen som fortfarande är vid liv. För att dessa ska kunna fortsätta bedriva 
kriminalitet, utan att själva hantera gods krävs en organisation som kan utföra de 
kriminella handlingarna åt dem. De många och allvarliga konflikterna har också gjort att 
många i kärnan periodvis inte kan visa sig ute i områdena på grund av risk för att bli 
skjutna eller utsatta för andra typer av grovt och dödligt våld.  

Områdeskontrollen och kontrollen över de boende i området bygger på en ständig 
närvaro, därför behövs de yngre i undergrupp 1 och 2 för att statuera närvaro genom att 
placera ut enstaka individer på strategiska platser.  

Ungdomarna och barnen får på detta sätt agera bärare av gruppens våldskapital och 
fungerar som någon form av kontrollanter och garanter för att alla i området följer 
beroende den kriminella agendan som gänget satt. Dessa kontrollanter/väktare kan ta sig 
lite olika uttryck av område. I vissa områden är de stationära det vill säga, sitter på 
strategiska platser, i andra områden visar de sig genom ungdomar och barn som åker 
runt på moped eller cykelför att hålla ett öga på individer som de inte riktigt känner igen. 
De har särskilt hög bevakning på polisen och på stadens yttre personal, som exempelvis 
fältassistenter, trygghetsvärdar.  

All personal bevakas och i vissa områden använder de kriminella sig av drönare för att 
hålla koll på hur polis och andra rör sig. 

Samtliga tillfrågade arbetsgrupper säger att de upplever att bevakningen från de 
kriminella har ökat under de senaste åren. I tider där konfliktrisken är hög, höjs också 
bevakningen och i många områden upprättar kriminella så kallade checkpoints för att 
stoppa och fråga ut främmande personer och fordon. De kontrolleras alltså för att se vilka 
de är och vad de har för ärende i området.  

I konflikter förstärks områdesbevakningen av äldre ungdomar det vill säga 15–18 år och 
ofta får dessa sköta all bevakning, medan den inre kärnan gömmer sig, antingen i eller 
utanför den egna stadsdelen. Den enda gångende rör sig är om de ska begå brott eller 
genomföra ett angrepp mot någon annan grupp. 

På grund av dödshot och den förstärkning av polisiär närvaro som en konflikt ofta medför 
är den inre cirkelns rörelsemöjligheter starkt begränsade. Något som innebär att de ofta 
har behov av att utöka antalet väktare under konfliktperioder. En tydlig signal för att 
konfliktrisk föreligger i ett område är att antalet personer som vill lämna miljön ofta ökar, 
speciellt i den åldersgrupp som riskerar att bli direkt eller indirekt indragna i konflikten, det 
vill säga de ungdomar som är mellan 15–20 år. 

 

Vem rekryteras?  

I samtalen med arbetsgrupperna framträder en bild av vilka som är de gemensamma 
riskfaktorerna för dem som rekryteras. Dessa faktorer listas här nedan, utan inbördes 
rangordning. Det är tydligt att de som rekryteras oftast har någon form av social utsatthet, 
som gör dem åtkomliga för de kriminella. 

• Psykisk ohälsa. Samtliga arbetsgrupper ser en hög andel psykisk ohälsa bland de som 
rekryteras. Ibland kan den psykiska ohälsan ta sig i uttryck i form av olika 
neuropsykiatriska diagnoser. Det kan röra sig om bipolära symptom, ångestdiagnoser, 
ADHD, PTSS och liknande. 
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• Våld, konflikter eller försummelse i hemmet och andra trauman. Det kan röra sig 
om våld i nära relationer, men även ren försummelse från föräldrar där barnen inte får 
sina grundläggande behov vad gäller exempelvis omsorg, skydd, gränssättning, social 
tillhörighet, mat och kläder täckta. Det kan också vara så att barnen eller ungdomarna 
kommer från geografiska områden där de upplevt krig eller andra former av strukturellt 
våld och därmed bär på trauman från det våldet. 

• Trångboddhet och bostadsbrist. Eftersom människor bort trång tvingas många barn 
och ungdomar ut på gårdar och på gatan, där de blir utelämnade till att klara sig själva 
efter bästa förmåga. Bostadsbristen och brister i boendestödet kan göra det mycket svårt 
för ungdomsbehandlarna och övrig socialtjänst att fullfölja och motivera till 
handlingsplaner. 

• Misslyckad skolgång. Att många ungdomar inte har klarat skolan är ett vanligt problem 
och utgör en stor risk för att bli rekryterade. 

• Kriminella syskon och andra anhöriga med egen kriminalitet. Också släktskap med 
andra kriminella är en stark riskfaktor. Både personal inom polis och staden ser tydliga 
samband där äldre bröder ofta drar med yngre syskon in i kriminaliteten. Det kan dels 
röra sig om att en normalisering av kriminella normer förs över in i familjen, det kan dels 
vara så att äldre syskon, kusiner eller föräldrar använder sig av de yngre och deras 
kamrater som springpojkar eller väktare. 

 

 

Diskussion  

Under arbetets gång har det blivit väldigt tydligt att de barn och ungdomar som idag 
rekryteras har någon form av social sårbarhet som gör dem åtkomliga för de kriminella. 
Den sociala sårbarheten kan bestå av olika former av utsatthet. Därmed är det viktigt att 
koppla jämlikhetsarbetet till arbetet mot rekryteringen. Idag sker en koppling mellan det 
brottsförebyggande och det trygghetsskapande arbetet. Det kan verka logiskt, men för att 
komma åt grundorsakerna till utvecklingen med de lokala kriminella nätverken och för att 
minska den sociala sårbarheten krävs ett grundläggande samhällsbyggande arbete, inte 
endast ett arbete med brottsprevention. 

Arbetet med normer är ett viktigt i arbete för att motverka de lokala kriminella nätverken. 
Alla informantgrupperna berättar att de upplever att de kriminella normerna och koderna 
har börjat anammas och normaliseras även av ”icke kriminella” ungdomar. Det kan gälla 
hur man ser på polis och samhället, att inte ”skvallra”/ ”snitcha” dvs prata med polis och 
socialtjänst. Det kan också gälla manlighetsideal, hur man klär sig och en normalisering 
av droger och drogförsäljning. 

Något som också upprepas av flera av arbetsgrupperna är nödvändigheten av att tillsätta 
mer resurser till arbetet med att stoppa rekrytering. Det har visat sig att när någon 
försvinner ur nätverket så påverkar detta inte kriminaliteten eller konflikterna. Detta då 
grupperna fylls på underifrån och de nytillkomna bär konflikterna vidare. Ett sätt att 
stoppa den utvecklingen kan vara att stoppa rekryteringen för att komma åt tillflödet 
underifrån. 

Informanterna vill även att de generella förebyggande insatserna påbörjas i tidig ålder, 
dvs i lågstadiet istället för, som idag, runt 15 år. Detta då rekryteringen riktas även mot 
mindre barn och då en 15-åring kan ha kommit väldigt långt i sin kriminella karriär.  
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Det kan vara lätt att glömma att det bara är en minoritet av de boende och ungdomarna i 
de utsatta områdena som är delaktiga i de kriminella nätverken. De flesta boende är 
trötta på de kriminellas hot och är rädda för att deras barn ska dras in i problematiken. De 
är också trötta på att de kriminella ges utrymme i det offentliga rummet och att de bidrar 
till marginalisering och stigmatisering genom sin kriminalitet, sitt våld och skjutningar. Det 
kan vara bra att veta att vi har invånarnas stöd och jag är övertygad om att samhället 
med gemensamma krafter, initiativförmåga och ett intensivt samhällsbyggande arbete 
kan få stopp på den negativa utvecklingen och skapa de positiva förutsättningar som alla 
våra barn och unga behöver. 
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Bilaga 1. Frågor som ställdes i intervjuerna  

  

Intervjuerna utgick från följande teman och ställde följande frågeställningar.  

Teman 

• De territoriella kriminella gängens uppbyggnad 

• De territoriella kriminella gängens funktion 

• De territoriella kriminella gängens rekrytering 

• De territoriella kriminella gängens sociala påverkan på det offentliga rummet 

• Det egna arbetet med de territoriella kriminella gängen 

Frågeställningar 

• Hur är de lokala gängen uppbyggda och vad är förutsättningen för deras verksamhet? 

• Hur och varför rekryterar de? 

• Hur använder de det offentliga rummet i sin kriminella verksamhet och för att bygga upp  

social kontroll i området? 

• Hur påverkar de territoriella gängen boendemiljön, samt påverkan på uppväxtmiljö och  

uppväxtvillkor för barn och ungdomar? 

• Vad fungerar i arbetet och vad behöver utvecklas? 
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Reviderat yrkande angående – 
Haverikommission med anledning av 
polismordet i Biskopsgården. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

 
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med de fyra socialnämnderna, 

grundskolenämnden, polisen och SIS utreda metoder, åtgärder och insatser som 
används i stadens arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i 
gängkriminella sammanhang, vilka brister och förbättringsområden som finns, samt 
hur sådana brister kan förhindras i framtiden. Utredningen ska ske inom ram.  
 

 

Yrkandet 
 

Den 30 juni i år sköts en polis till döds i Biskopsgården. Det är en stor tragedi för alla-
närstående, boende i Biskopsgården, samhället och staden. Ett par dygn senare greps en 
minderårig misstänkt för mordet. Det finns uppgifter om att den misstänkte sedan tidigare 
är känd för polisen och att dennes vårdnadshavare har sökt hjälp hos myndigheterna vid 
flertalet tillfällen innan mordet skedde. Vårdnadshavaren ska ha kontaktat såväl skola 
som polis och socialtjänst och vädjat om hjälp, men inte fått det stöd som efterfrågats.  

Socialförvaltning Hisingen har tillsatt en utredning om det enskilda fallet i enlighet med 
gällande rutin, utredningen förväntas vara klar i september. Efter händelsen har 
förvaltningsdirektören även initierat ett processorienterat arbete för att upptäcka fel och 
brister.  

Det måste anses vara ett misslyckande att vi som samhälle inte lyckats hantera och 
förebygga denna tragiska händelseutveckling när vi fått så många chanser. Vi ser tyvärr 
att detta fall inte är unikt. Det finns vittnesmål som talar för att vårdnadshavare till unga 
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som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang ofta vädjar om 
hjälp till myndigheterna men tyvärr inte får rätt stöd eller insatser. 

Någonstans finns det brister i systemet när vårdnadshavare kan vädja om hjälp upprepade 
gånger, utan att samhället har verkningsfulla åtgärder att sätta in. Det behövs därför en 
grundlig utredning av var dessa brister finns och hur de kan avhjälpas. Hur kan vi 
säkerställa att vårdnadshavare och unga själva får den hjälp de behöver när de befinner 
sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang? Hur kan vi säkerställa att 
dessa vårdnadshavare och unga själva har enkla och trygga kontaktvägar för att söka hjälp 
när det behövs?  

Vi, en bred majoritet av partierna, vill därför initiera en skyndsam utredning – med alla 
relevanta aktörer – för att säkerställa hur brister kan förhindras och undersöka vilka 
områden som kan förbättras. 
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