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Sammanfattning 

Ungdomar är svåra att nå, de är i en period av livet då de frigör sig från sina föräldrar och 

kompisgänget blir alltmer betydande. Föräldrar och andra vuxna börjar förlora insyn om vad 

som händer i den unges liv. 

Inför vårt kommande yrke vill vi lära oss mer om hur vi kan arbeta på ett bra sätt med 

ungdomar. 

Det finns bakomliggande orsaker till hur det kommer sig att ungdomar begår brott och vilka 

som befinner sig i riskzonen. Detta kommer vi att beröra till viss del.  

Vi har i vårt arbete intervjuat ungdomsutredare i Gävle och i Borlänge om hur deras arbetssätt 

ser ut. I intervjuerna framgick vikten av ett gott samarbete med de som har med ungdomar att 

göra.  

Två niondeklasser, en i Umeå och en i Stockholm, har via enkät besvarat frågor om deras syn 

på polisen och vad de tycker kan göras för att förbättra kontakten mellan polis och ungdomar.                         

Genom intervjuer och enkäter har vi försökt få både polisens och ungdomars syn på kontakten 

dem emellan och hur den kan förbättras. Hur ungdomar skall få bättre tillit till polisen och hur 

polisen kan arbeta preventivt mot ungdomsbrott på ett enkelt sätt trots resursbrist.  
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Inledning 

Ungdomar upp till 20 år är den mest brottsaktiva gruppen i samhället, vad avser antal brott per 

medborgare
1
. Det är alltså många ungdomar som begår brott fastän de inte begår många brott 

per person, om man jämför med vuxna, där det är relativt få kriminella som står för den 

största delen av alla brott. Merparten av ungdomars brottslighet är av det tillfälliga slaget och 

den avtar markant efter tonåren. Det är viktigt att komma ihåg att ungdomars 

överrepresentation inte är detsamma som att de flesta brott begås av ungdomar. 

Ungdomar är framtiden. Detta betyder till viss del att deras brottslighet med viss rätt kan 

uppfattas som ett tecken på framtida sociala problem för såväl ungdomarna själva som för 

samhället i stort.  

Som blivande poliser tycker vi det är viktigt att få en förståelse till varför ungdomar begår 

brott, för att förebygga att nya ungdomar blir kriminella och kunna påverka dem att välja bort 

det felaktiga. Det är viktigt med en tidig upptäckt för att förhindra att de blir kroniker. 

Om man tänker sig ungdomarnas inre som en simbassäng så kanske vi fortfarande är på den 

grunda delen men vi känner att nu har vågen satts igång, i alla fall för vår del. Med rätt flyt 

kan vi ta oss till den djupa delen men då måste fler släppa taget om bassängkanten, för 

samarbete är ett måste. 

 

Bakgrund 

Ungdomar är svåra att nå, det är en period i livet då man frigör sig från sina föräldrar och 

kompisgänget blir allt mer betydande. Föräldrar och andra vuxna börjar förlora insyn om vad 

som händer i den unges liv. 

Forskning visar att det gäller att tidigt bryta en kriminell karriär och därför är kontakten 

mellan polisen, myndigheter och organisationer som arbetar med ungdomar viktig. Det är då 

lättare att göra ett bra arbete.  

Ungdomar är en viktig informationskälla då de bäst känner till det som försiggår i deras värld. 

Detta beroende mycket på att de är en så pass sluten grupp och informationen vi skulle vilja 

ha del av stannar ofta inom den gruppen.  

 

                                                             
1
 Ungdomsstyrelsen, 1999 
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Syfte 

Syftet med vår uppsats är att vi inför vårt kommande yrke vill lära oss mer om ungdomar och 

hur vi kan arbeta mot dem och med dem för att få en bättre kontakt och även få ut mer 

information. Det är viktigt att lära sig mer om bakomliggande orsaker till varför de begår brott 

för att kunna hantera situationen på ett bättre sätt. 

Vi vill försöka hitta enkla åtgärder som polismannen kan göra i sitt dagliga arbete med 

ungdomar. 

 

Frågeställningar 

Vad har ungdomarna för syn på polisen?  

Finns det enkla brottspreventiva åtgärder som polisman kan göra i sitt dagliga arbete när det 

gäller ungdomar? 

Vilka brottspreventiva åtgärder kan en ungdomsutredare arbeta med?  

 

Metod 

Vi har genom våra enkäter med två stycken niondeklasser varav en i Umeå och en i 

Stockholm och intervjuer med polis försökt hitta frågeställningar och uppslag till vårt arbete. 

Med böcker och rapporter har vi försökt få fram bakomliggande fakta. 
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Definition ungdomar 

Enligt Sveriges rikes lag klassas man som vuxen vid en ålder av 18 år, eftersom man då blir 

myndig. Tiden innan dess är man alltså ungdom. Men det finns en del andra rättigheter man 

erhåller innan och även efter denna officiella myndighetsålder. Vid 15 års ålder är man 

straffmyndig, samt får se vuxenfilm. Ett år senare har man rätt till studiebidrag. Ta körkort 

samt rösta får man göra när man uppnått 18 års ålder (vissa körkort vid 16 års ålder), och 

fängelsestraff undviks inte längre som påföljdsval. Vid 20 års ålder har man rätt att köpa 

alkohol på systembolaget. ”Rätten” att hållas ansvarig för sina handlingar är alltså en av de 

första ”rättigheterna” som ungdomar erhåller. Det finns alltid ett problem med att bedöma när 

en individ kan sägas upphöra att vara ungdom. Men i detta arbete ser vi i huvudsak de som är 

under 18 år som ungdomar. 

 

Bakomvarande orsaker till att ungdomar begår brott  

Tecken på att ett barn löper en ökad risk för att ”hamna snett” i samhället t ex bli kriminell är 

bl a de med tidiga uppmärksamhets- och uppförandestörningar. Barn som redan i 

förskoleåldern är aggressiva, utagerande, extremt impulsiva, okoncentrerade, som förstör för 

andra och som inte klarar av att uppbåda den grad av självkontroll som krävs i en social 

samvaro är i riskzonen. Det kan även vara Kognitiva störningar som exempelvis svårigheter 

med språk och talutveckling. Men också störningar i den emotionella utvecklingen, 

exempelvis när det gäller att utveckla trygghet och tillit i känslomässiga relationer till andra 

barn och vuxna
2
.  

Även sociala faktorer spelar in. Det kan ex. bero på var man bor, kompisgäng, 

missbruksproblem eller kriminalitet hos en eller båda av föräldrarna. En känsla av utanförskap 

i samhället, det kan t.ex. vara arbetslöshet hos framförallt fadern, skilsmässa/familjesplittring. 

En familjesplittring behöver inte betyda att barnet får sämre förutsättningar. Mycket beror på 

hur väl föräldrarna kommer överens efter skilsmässan eller om en annan vuxen kommer och 

tar över rollen från den frånvarande föräldern, ex. en styvpappa
3
.  

Tilläggas kan att de flesta barn med svår uppväxt klarar sig bra. 

 

 

 

                                                             
2
 Tommy Andersson, Apropå 5/2001 

3
 Lagerberg & Sundelin, 2000 
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Polisens arbetsverktyg-lagstöd 

Lagen ( 1964:167 ) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ( LUL ) reglerar 

den lagtext om hur samhället ska reagera på ungdomars brottslighet. I LUL räknas den som ej 

fyllt 21 år som ungdom, de flesta paragrafer inriktar sig dock på de som ej fyllt 18 år 

(omyndiga personer ). Den som är under 15 år är ej straffmyndig, för de ej straffmyndiga 

finns ett särskilt avsnitt i LUL.  

LUL har varit föremål för reformer och fortfarande söker man efter det optimala systemet att 

bemöta ungdomars brottslighet. Man vill från samhällets sida både undvika en 

domstolsprocess mot den unga samtidigt som man vill att samhället gör en skyndsam och 

tydlig markering gentemot den unge lagöverträdaren. För polisen innebär LUL att man inte 

kan förfara på samma sätt mot en ungdom som begår brott som mot en vuxen. I LUL står det 

att en förundersökning mot någon som är under 18 år och som begått ett brott  där straffet är 

sex månader eller mer skall bedrivas med särskild skyndsamhet. Förundersökningen skall 

avslutas och beslut i åtalsfrågan fattas så snart det kan ske och senast inom sex veckor från 

dagen för delgivning av brottsmisstanken. Tanken är att ungdomen ser en snabb reaktion från 

samhället på ett begånget brott.  

 

I LUL finns en bestämmelse som ger polisen rätt att anmoda unga lagöverträdare att ställa till 

rätta. I 13§ LUL står att en polisman får anmoda den som fyllt eller kan antas ha fyllt 15 men 

inte 18 år att så snart som möjligt vidta åtgärder för att avhjälpa eller begränsa skada på 

egendom på grund av brott, om den unge erkänt eller att det med hänsyn till omständigheterna 

är uppenbart att den unge begått brottet. 

 

Om brottet är obetydligt och inte föranleder annan påföljd än böter kan en polisman lämna 

rapporteftergift. Här kan polismannen väga in den unges vilja att gottgöra målsäganden. 

 

Om både brottsoffer och gärningsman är villiga kan medling vara ett bra alternativ att 

använda sig av. Medling innebär att brottsoffer och gärningsman träffas på neutral mark med 

en opartisk medlare för att prata om det som hänt. Huvudsakliga syftet med medling är att 

förhindra återfall i brott. Gärningsmannen skall få en förståelse av vad konsekvenserna blev 

av hans handlande. Brottsoffret skall få en chans att möta gärningsmannen och berätta om 

sina känslor och/eller vad gärningen föranlett till.  
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När det handlar om att utreda ungdomar under 18 år som misstänks begå brott eller på annat 

sätt far illa skall polisen underrätta socialtjänsten ( Socialtjänstlagen 14.:1 ). Socialtjänst och 

föräldrar skall ges möjlighet att medverka vid förhör med den som är under 18 år.  

 

Modeller för brottsprevention 

Det finns två strategier för att arbeta brottsförebyggande som vi valt att skriva lite mer om, 

situationell prevention och social prevention.  

Situationell prevention är att undanröja situationer och tillfällen som underlättar brott.  

En lyckad situationell prevention vid en potentiell brottsplats gör att den som tänker begå 

brottet inte tycker att det är värt risken att bli upptäckt eller att möjligheten för att begå brott 

inte längre finns där. Situationell prevention hindrar främst ”tillfällighetsbrottslingen” från att 

begå brott. ”Tillfällighetsbrottslingen” är inte lika motiverad att begå brott som en gravt 

kriminell person och söker därmed inte lika aktivt efter ett nytt tillfälle/plats att begå brott på, 

om en lyckad situationell prevention hindrat personen från att begå brott just där eller då. 

Polisens brottsförebyggande arbete handlar främst om situationell prevention. 

 En liten grupp (5% av de som begår brott ) svarar för hälften av alla brott som begås
4
. Den 

gruppen är svårare att med situationell prevention hindra från att begå brott i och med att de är 

motiverade och söker brottstillfällen aktivt. Här är en social prevention mer 

brottsförebyggande. De flesta är ense om att ju tidigare man sätter in resurser för att stötta 

barn som senare i livet kan komma att bli tungt kriminella eller utveckla psykisk sjukdom 

desto större chans har man att förhindra att detta sker. En social prevention innebär att 

samhället så tidigt som möjligt stöttar föräldrar och barn som kan tänkas behöva extra stöd. 

För att hitta de familjer/barn som behöver det extra stödet måste man öka kunskapen om vilka 

faktorer som gör att vissa personer löper större risk att hamna snett. Då handlar det framför 

allt att öka kunskapen i de yrkesgrupper som kommer i tidig kontakt med barn så som 

barnavårdscentral, dagis och skola. Även polisen bör ha kunskap om dessa faktorer för att 

kunna arbeta mot ungdomar på ett bra sätt. Viktigt är att samhället ges verktyg att hjälpa de 

här familjerna. 

 

Nolltolerans är ett arbetssätt polisen kan använda sig av mot ungdomar. Tanken är att 

samhället tidigt skall visa en tydlig reaktion mot brottet och att det skall markeras genom en 

påföljd/reaktion. För polisen innebär detta att man rapporterar alla förseelser istället för att 

                                                             
4
 Wikström & Torstensson, 1997 
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kanske nöja sig med en tillsägelse. På detta sätt hoppas man kunna hindra ungdomar från en 

vidare kriminell karriär. De får en tankeställare och kan förhoppningsvis bryta innan det 

uppstår ett mönster.   

 

Resultat – intervjuer och enkätundersökning 

Intervjuer  

Vad gör polisen nu, hur jobbar polisen med ungdomar?  

Intervju med Gunnar Brehlin som arbetar på polisens ungdomsenhet i Gävle.  

I Gävle är de sex stycken på ungdomsenheten som arbetar både som utredare och ute på fältet. 

Det finns även en rotationstjänst från ordningssidan som gör att ordningspoliserna blir mer 

insatta i ungdomsenhetens arbete och bättre kan lära känna ungdomarna.  

En utredning får ta högst sex veckor från det att den  misstänkte ungdomen blivit delgiven 

misstanke tills det att åtal skall väckas. Mesta av tiden går åt att slutföra utredningar, men de 

försöker hinna med så mycket uppsökande arbete som möjligt.  

Uppsökande arbete kan bestå i besök på skolor, ungdomsgårdar eller andra platser där 

ungdomar håller till. De försöker vara ute en helg i månaden. Mer är svårt att hinna med på 

grund av pågående utredningar som måste bli klara.  

Det är viktigt att lära känna ungdomarna så att de inte kan gömma sig i mängden, få ett 

ansikte på dem och även att de får ett ansikte på poliserna de möter. 

När de arbetar ute så gör de det i civila kläder, det är lättare att uppnå en avspänd kontakt på 

det sättet. 

Gunnar trycker på att det är viktigt med en personlig kontakt på andra myndigheter för att få 

ett bra samarbete. Detta gäller främst de sociala myndigheterna.  

Att brister i samarbetet med socialtjänsten kan uppstå beror ofta på att polisen och 

socialtjänsten känner att de inte arbetar mot samma mål. 

 

Telefonintervju med Ulrica Granberg som arbetar på polisens ungdomsenhet i Borlänge.  

I Borlänge består ungdomsenheten av två stycken inre tjänster som håller i utredningarna och 

tar emot besökare. I yttre tjänst är de fyra stycken som jobbar mot ungdomar. De håller till där 

ungdomar befinner sig såsom fritidsgårdar, fester etc. 

I polishuset finns det tillgång till en socialsekreterare vissa dagar. Det har underlättat 

kontakten och fungerat mycket bra. 

Ungdomsenheten har kontinuerliga träffar med fältassistenter som arbetar på skolorna.  
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När det gäller att få information om brott och även när det gäller angivelse om brott så är det 

viktigast att ha kontakt med de ”normala ungdomarna”. De har oftast bra värderingar 

hemifrån och de har sällan någon större negativ åsikt om polisen. 

Föräldrarnas attityder betyder mycket för hur ungdomarna beter sig. 

Det är viktigt att ungdomar som begår brott träffar samma poliser och därigenom lär känna 

varandra. Som polis skall man vara en vuxen att lita på och som en som kan säga ifrån, mer än 

att vara hygglig kompis. 

Ulrica önskar ett bättre samarbete med skolor – fritidsgårdar – polisen för att få bättre koll på 

ungdomar innan brott begås, någon form av register skulle vara bra ex. där man kan kartlägga 

umgängeskretsar.  

 

Ungdomars syn på polisen 

Enkäter 

Vår enkätundersökning är tänkt som ett litet finger i luften, att känna hur vindarna blåser.  

En språngbräda ut i ungdomarnas cybervärld. 

Vi är inte ute efter att det skall vara en vetenskaplig undersökning. Dels har vi frågat för lite 

ungdomar och dels har vi inte ställt frågorna på det sättet att det enkelt går att ställa upp i ja 

och nej kategorier. Det är istället en fingervisning om hur ungdomarna resonerar kring 

polisen, både för oss och för de som läser vårt arbete.  

Kanske kan ändå några niondeklassares åsikter om polisen ge några tips om hur polisen kan 

arbeta brottspreventivt. 

 

Enkätundersökningarna har gjorts både i Stockholm och i Umeå, detta för att det var 

spännande att se åsikter från ungdomar med olika uppväxtmiljö.  

 

Den första enkätundersökningen genomförde vi i klass 9 Österholmsskolan i Skärholmen, 

Stockholm. Klassen bestod av 10 pojkar och 8 flickor. 

Den andra enkätundersökningen genomförde vi i klass 9D Hagaskolan, Umeå. Klassen bestod 

av 15 pojkar och 11 flickor. 

Vissa av enkätsvaren har innehållit både positiva och negativa tankar, i dessa fall har vi 

redovisat båda två. Därmed blir inte alltid antalet svar lika med antal enkäter. 
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Vi ställde fem frågor i vår enkät: 

1. Vad har du för uppfattning om polisen? 

Analys av svaren: 

Vi har försökt dela upp dem i de med en positiv inställning, negativ- och de med neutral 

inställning. 

 

Österholmsskolan 

Positiva svar hittade vi i nio stycken av enkäterna och där var de vanligaste åsikterna att 

polisen är bra för samhället, håller ordning på kriminella och att de är snälla vanliga 

människor. 

Negativa svar hittade vi i sju av enkäterna och där är de vanligaste klagomålen att polisen har 

dålig attityd, otrevliga, kaxiga, jobbiga. Några tyckte också att polisen är rasistiska/orättvisa i 

sin behandling av invandrare. 

I två av de inlämnade enkäterna hade de ingen särskild åsikt och en hade bara kommentaren 

”snutar” vilket torde ligga på den negativa sidan. 

 

Hagaskolan 

Positiva svar hittade vi i tolv av enkäterna och där var de vanligaste åsikterna att polisen gör 

ett bra jobb, att de beskyddar samhället, skyddar mot grövre brott. 

Negativa svar hittade vi i elva av enkäterna och där tyckte fem stycken att polisen prioriterar 

fel brott, att istället för att jaga mopedister skall polisen koncentrera sig på tyngre brottslighet. 

Annan negativ kritik var att polisen är jobbiga människor som gör livet svårt för ungdomar, 

allvarliga och bestämda, svåra att få kontakt med, tror de är förmer än andra. 

Två stycken har sin uppfattning om polisen hämtad från filmens värld. 

 

2. Har du haft kontakt med polisen? Hur blev du bemött? 

Analys av svaren: 

 

Österholmsskolan 

I fyra enkätsvar fann vi att bemötandet från polisen varit positivt.  

I nio av enkäterna hittade vi negativa svar om bemötandet. Det kan vara att polisen varit 

otrevlig i sitt sätt, inte gjort något eller ”omotiverade ingripanden”. 

Fem av de som svarade negativt på frågan om uppfattningen av polisen svarade även negativt 

om hur de blivit bemötta av polisen. 



Kontakten mellan polis och ungdomar                                                                                                     2004-05-25 

Niklas Adolfsson, Petter Nyrén 

 9

Hagaskolan 

I tio stycken av enkätsvaren fann vi att bemötandet varit positivt. 

I sex stycken av enkäterna hittade vi negativa svar om bemötandet. Det kunde vara övervåld, 

för seriösa, attityden förmer än andra, för lite resurser för att alltid kunna finnas till hands. 

Åtta av ungdomarna hade inte haft någon kontakt alls med polisen.  

Fyra hade ingen åsikt om bemötandet varit bra eller dåligt.  

 

3. Hur skall en bra polis vara? 

Analys av svaren:  

Här har vi delat in svaren i form av ord som de skrivit i enkäterna. 

 

Österholmsskolan 

Trevlig (6st), rättvis (3st), snäll (2st), respektera alla (2st), laglydig (2st), förstående (2st), 

smart, ha uppfattning om lagar, tåla mycket, inte använda onödigt våld, svara på saker, stark, 

behandla alla lika, bestämd, snabbt på plats, hjälpa, noggrann, bra som de är, inte för sträng, 

inte för allvarlig, man skall få en chans, bättre kontakt med ungdomar, ta emot mutor. 

 

Hagaskolan 

Förstående (3st), schysst (2st), snäll (2st), bestämd (2st), rättvis(2st), inte sur och gammal, inte 

för sträng, göra sitt jobb bra, trevlig, bemöta folk på ett bra sätt, inget maktmissbruk, laglydig, 

ej brutal, tålamod, tänka logiskt, kunna se mönster, ha överseende, god moral, ej mutbar, 

kunna läsa mellan raderna, se skillnad på små och stora brott. 

 

4. Har du någon idé om hur man kan förbättra kontakten mellan polis och ungdomar? 

Analys av svaren: 

Här har vi delat in svaren i form av ord, meningar som de skrivit i enkäterna. 

 

Österholmsskolan 

Besöka ungdomsgård (4st), mer patrullerande polis på gator och där ungdomar är (3st), lära 

känna ungdomar i området bättre (2st), inte misstänka ungdomar så mycket (2st), besöka 

skolor (2st), bra som de är, inte vara så hårda, vara trevliga. 
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Hagaskolan 

Ut i skolor och informera om hur polisen arbetar osv (7st), att ungdomarna inte bara träffar 

polisen i negativa situationer som vid ex. fortkörning, fylla mm. (3st), sätta sig in i ungdomars 

situation bättre (3st), trevligare (3st), kunna fria för småsaker, bättre bemötande, förklara vad 

personen i fråga har gjort för fel och inte vara så hårda, mera sociala, möjlighet till 

studiebesök hos polisen, möta varandra med respekt, fler yngre poliser, inte ta så hårt på 

lagen, bryta kontakten, inte vara så bestämda i sitt kroppsspråk då ungdomar känner sig 

otrygga när de gjort något, vara snäll och ge den en chans som gjort något dumt. 

 

5. Andra synpunkter 

Här fick de chansen att skriva om det var något annat de hade på hjärtat. 

 

Österholmsskolan 

Polisen tror att andra människor är djur, mindre värda. 

De kvinnliga poliserna är mer kaxiga. 

Tycker inte om poliser. 

 

Hagaskolan 

Viktigt med rutin och att polisen kan sina saker.  

Polisen skall inte vara för hård. 

Polisen vinner på att inte vara kaxiga. 

 

Vi frågade även ungdomarna på Hagaskolan om de tycker att det är någon skillnad på 

yngre/äldre poliser? Så här blev svaren på den frågan: 

Yngre poliser är inte lika stränga, yngre poliser har ingen känsla utan känner bara makt i 

uniform, yngre poliser är bättre anpassade till dagens samhälle, yngre poliser förstår 

ungdomar bättre, yngre poliser sköter jobbet bättre, yngre poliser är petigare och vill visa sig 

duktiga, yngre poliser är snyggare och kvickare. 

Äldre poliser är inte så nitiska, äldre poliser vet vad de gör, äldre poliser är snällare, äldre 

poliser har mer överseende när det gäller småbrott, äldre poliser är mer erfarna. 

Tre av svaren var att åldern på polisen spelar ingen roll. 
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Diskussion 

Vi har i våra intervjuer med poliser funnit att samarbetet mellan polisen och sociala 

myndigheter är mycket svårare när man inte har en personlig kontakt. Med en personlig 

kontakt är det lättare att arbeta mot samma mål. Risken är att det kan kännas som att polisens 

arbete är att ”sätta fast” och socialtjänstens arbete är att ”bota”. Det behöver inte betyda att 

målsättningen inte är den samma, att förhindra ungdomen att begå brott och förhindra en 

fortsatt kriminell karriär. 

 

I intervju med ungdomsutredare framkom vikten av att sätta tydliga gränser. Att överskrida 

gränsen skall ge en påföljd/reaktion. Detta framkom även i andra texter som ex. förarbeten till 

LUL. Det är viktigt att ungdomarna förstår allvaret av vad de gjort samt att andra ungdomar 

får upp ögonen för att det verkligen händer något om man åker fast för polisen.  

Ett sätt att följa idén om reaktion på brott är praktisera ”nolltolerans”, att rapportera även mot 

”småförseelser” vilket skall ge en signal om att bryta mot regler ger en påföljd. 

I vår enkät undersökning från speciellt Hagaskolan tyckte många att polisen var för petiga vad 

det gäller de ”små brotten”, t ex att sätta fast mopedister. Detta kan ju betyda att nolltolerans 

är ett dåligt sätt att förbättra kontakten med ungdomar, att det bidrar till en negativ bild av 

polisen hos de unga. Det viktigaste verkar ändå vara polismannens attityd och bemötande av 

den unge, mer än vilken toleransnivå som ligger på ”småbrotten”. 

 

En viktig preventiv åtgärd tycker båda av de intervjuade ungdomsutredarna är att 

polismannen och den unge som begått ett brott får en kontakt, att de lär känna varandra till 

namn och utseende och att den unge träffar på samma utredare om han begår fler brott. 

  

Vad vi kommit fram till i våra enkätsvar från Österholmsskolan är att de flesta som blivit 

dåligt bemötta av en polisman även har en dålig bild av polisen i stort. Om den dåliga bilden 

finns med sen tidigare eller om den kom sig av det dåliga bemötandet vet vi ej. 

Men ett trevligt och respektfullt bemötande var ändå det som de flesta önskade från en 

polisman. En förklaring till det som uppfattades som dåligt bemötande i enkätsvaren tror vi 

kan vara både stress och tidsbrist från polisens sida. 

Det fanns önskemål i enkätsvaren om att inte bara träffa polisen i ”negativa” situationer, när 

de gjort något fel, utan att få tillfälle att möta polisen även fast ingenting har hänt. De ville få 
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chans att ställa frågor om polisens arbete för att få en klarare bild av vad polisen gör och 

varför de gör som de gör i vissa situationer.  

 

 Trots att det är en sådan resursbrist både vad det gäller personal och pengar finns det saker 

polisen kan göra i förebyggande syfte vad gäller ungdomsbrottslighet anser vi. 

Något man kan göra i förebyggande syfte är att när tiden finns visa upp sig på skolorna och 

områdena kring dessa. Det kan vara ex. ungdomsgårdar och intilliggande affärer. På detta sätt 

knyts kontakter med ungdomar, ledare på ungdomsgårdar och affärsinnehavare. 

I och med att familjen är den viktigaste brottsförebyggande resursen är det viktigt att polisen 

tar sig tid att verkligen prata med föräldrarna när en ungdom gjort något brott. De måste förstå 

allvaret i vad deras barn har gjort för att kunna ta tag i värderingar och attitydförändringar 

hemma. 

En ökad kontakt med ungdomarna skulle kunna få dem att förstå polisens arbetsuppgifter 

bättre och kanske skulle det i förlängningen betyda att de får en positivare syn på polisen. 
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                                                                                                                                                                       Bilaga 1 

Intressanta tankar och funderingar från enkätundersökningarna 
Här kommer ett axplock av några av enkätsvaren som på något sätt utmärkt sig eller varit 

tänkvärt på något sätt: 
 

”Med tanke på att polisen bara träffar ungdomar när det hänt något negativt (fortkörning, 
alkohol osv.) får man en lite negativ syn på poliser… Man borde träffa dem utöver det? Eller 

bara i andra sammanhang?” 
Tjej, Hagaskolan 

 

”Polisen finns aldrig där när det händer något och när de kommer är de så sega” 

Kille, Österholmsskolan 

 

”Polisen skall vara trevligare och berätta om saker man frågar” 
Tjej, Österholmsskolan 

 

”A, det har jag. Jag var med min pappa, min syster, hennes kompisar, hans kompisar och mina 

kompisar. En fyllis tjafsade med oss och det blev bråk, jag fick en spark i magen. Polisen 
kom, det blev rättegång tre år senare, han frikändes.” 

Tjej, Österholmsskolan 

 

”Dom åker runt i bilar och tar alkisar, och skit. Vad vet jag, gör dom nåt mer?” 
Tjej, Hagaskolan 

 

”Va inte kaxiga det vinner ni aldrig förtroende på” 

Kille, Hagaskolan 

 

Polisen är ”ganska bra……ibland!” 
Tjej, Hagaskolan 

 

”Att gå ut i skolor och berätta varför ni gör som ni gör t.ex. det skulle ge eleverna en bättre 

förståelse” 
Kille, Hagaskolan 

 

”När man säger polis så tänker man att poliser är otrevliga, kaxiga och det stämmer för det 

mesta” 

Tjej, Österholmsskolan 

 

”Min uppfattning har grund i filmens värld, där poliser ofta speglas som tuffa machokillar, 

och som de goda vilka vid slutet alltid vinner över de onda" 
Tjej, Hagaskolan 

 

”När jag har träffat polisen ute har dom alltid hotat med att köra hem mig. För att jag har bara 

träffat dem på fyllan” 

Kille, Österholmsskolan 

 

”Dom kvinnliga poliserna tycker jag är extra kaxiga, men inte alla.” 

Tjej, Österholmsskolan   
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