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 I

Sammanfattning 
 

Polisen har kanske alltid haft ett speciellt förhållningssätt till kriminella och 

missbrukare. Om man sätter sig in i polisvärlden kan man upptäcka att somliga 

polisers bemötande mot dessa grupper ibland skapar frustration.  

Det finns många förklaringar till att det är på det sättet och ett dåligt bemötande 

från polisen mot kriminella accepteras och rättfärdigas inte sällan av allmänheten. 

Vad jag tror att många glömmer bort är vad polisen i sitt arbete går miste om i och 

med ett dåligt bemötande. Vilka fördelar ett gott bemötande mot kriminella för 

med sig, har därför varit en fråga jag vill svara på med denna rapport. En annan 

central fråga i rapporten är hur man inom polisen kan arbeta för att höja sitt 

förtroende hos kriminella.  Vidare har syftet varit med rapporten att kunna 

motivera till ett bra bemötande även när den moraliska övertygelsen inte räcker 

till, har satts ur spel, eller ”saknas”.  

 

I rapporten presenteras vad forskare på området förtroende har att säga kring 

fenomenet. En modell med vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att kunna 

skapa förtroende, är ett exempel på vad som berörs i teoridelen. Även risker och 

fällor i förtroendearbete presenteras.  

För att skapa en insikt i hur polisen uppfattas av kriminella har ett antal intervjuer 

hållits med interner på en sluten anstalt för kriminella. Deras åsikter har sedan 

jämförts med den teoretiska delen för att söka svar på frågeställningarna.    

Av detta har jag sedan kunnat dra den slutsats att polisens bemötande har stor vikt 

för förtroendeskapandet. Vidare menar jag också att förtroende är en förutsättning 

för att de kriminella frivilligt samarbetar med polisen. 

I slutet av rapporten redogör jag också för vilka konkreta åtgärder jag finner 

lämpliga med motivering till vad jag kommit fram till.  
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

 
Polisen är en viktig länk mellan kriminella och den grupp som eftersträvar 

laglydnad. Polisen kan lämpligen användas som en resurs för att styra kriminellt 

belastade människor till att bryta en kriminell karriär. Kanske finns det andra 

samhällorgan som mer konkret har denna uppgift, men polisen är kanske den 

organisation som mest regelbundet kommer i kontakt med kriminella och är oftast 

den myndighet som först kommer i kontakt med människor i riskstadiet till 

kriminalitet eller i tidigt stadium av kriminalitet. 

För att polisen ska kunna ha en möjlighet att kunna påverka kriminella och 

missbrukare till att välja ett annat levnadssätt är den första åtgärden att skapa ett 

förtroende hos den man vill påverka. I det arbetet är bemötande och 

förhållningssätt nyckelord.   

 
Om man skapar sig en inblick i det polisiära arbetet kommer man ganska snabbt 

fram till att yrkeskåren består av många olika människotyper med olika 

värderingar. Vad som är polisarbete och vad som inom området polisarbete är 

prioriterat eller särskilt viktigt, varierar beroende på vem du frågar. Vad man 

däremot kan känna är gemensamt för de flesta inom poliskåren är en ”vi och dom 

känsla”. Man märker också att poliser talar inom gruppen om kriminella och 

missbrukare i nedvärderande mening. Det skämtas grovt och rått om denna 

samhällsgrupp och öknamn skapas och används effektivt.  

Tittar man sedan närmare på polisens bemötande av dessa människor kan man 

mer eller mindre känna en ton av överlägsenhet i polisens förhållningssätt. I vissa 

fall kan man som utomstående få uppfattningen att polisen har en legitim rättighet 

att utan vidare kränka den som bryter mot lagen. 
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Detta torde vara ett problem som man ur ett etiskt perspektiv vill få bukt på. 

Poliser som dagligen i sitt arbete kommer i kontakt med kriminella och 

missbrukare har en tung börda i att hantera de motsättningar som arbetet innebär. 

Denna börda kan ta sig i uttryck i att polisers förhållningssätt mot kriminella 

försämras och att toleransnivån sänks mot denna grupp. Behovet av ”ventiler” 

överskuggar den moral och de värderingar som i grunden finns hos de flesta 

poliser. Ofta rättfärdigas eller åtminstone försvaras polisers dåliga bemötande av  

samhällsmedborgare som kanske av ilska eller okunskap inte kan se kriminella 

som offer.  

Dessa problem talar emot ett bättre förhållningssätt gentemot kriminella. Vad som 

däremot talar för ett bättre förhållningssätt är de möjligheter och förtjänster som 

kan finnas med att arbeta för en bättre relation mellan kriminella och polis. Kan 

man hitta förtjänster i ett sådant arbete som innebär att genomförandet av polisens 

uppgifter förenklas samt att polisens mål lättare kan nås, är det lättare att som 

polis känna sig motiverad till att arbeta med den typen av moraliskt 

förhållningssätt. Ett sådant arbete måste givetvis kompletteras med ett alternativt 

sätt att ventilera frustration och ilska som uppkommer i det dagliga polisarbetet.  

 

1.2 Syfte 

 
Denna rapport syftar till att kunna påvisa vinster med en bättre relation mellan 

kriminella och polisen, för att genom dessa vinster kunna motivera till ett bättre 

bemötande, och därigenom möjliggöra att bemötande används medvetet och 

taktiskt som ett verktyg i arbetet att nå polisverksamhetens mål. 
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1.3 Frågeställningar 

 
Vilka vinster finns för det polisiära arbetet som ett resultat av ett gott 

förhållningssätt till kriminella? 

 

Vad utgör förutsättningar för förtroende? 
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2  Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Etiska skyldigheter enligt regeringsformen 

  

Något viktigt att tänka på för poliser i mötet med människor är den första               

meningen i regeringsformen 2§.  

 2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans frihet och värdighet. 

Enligt Maria Knutsson och Rolf Granér har denna grundlagsstadgade mening flera 

konsekvenser för polisen. Detta beskriver de under tre punkter, nämligen: 

• Det är inte våra handlingar utan det faktum att vi är människor som skall 

avgöra vårt värde. Tjuven, våldsverkaren eller missbrukaren har samma 

värde och samma rätt att få sin värdighet respekterad som nobelpristagaren, 

flerbarnsmamman eller den enskilde polisen.  

• Denna respekt skall visas oberoende av om individen i fråga är beredd att 

respektera andras värde.  

• Effektiviteten i brottsbekämpning får aldrig överordnas rättssäkerheten, den 

får inte bli ett hot mot den enskildes rättssäkerhet, frihet att agera eller 

människors trygghet i relationen till polisen. 

(Perspektiv på polisetik, s 21, 22, Knutsson & Granér, Studentlitteratur 2000) 

 

2.2 Förtroende i teorin 

 
Förtroende är som bekant av vikt vid samarbete och en viktig faktor i situationer 

då man vill påverka någon.  

För den som vill inge förtroende krävs en del egenskaper och handlingar. När 

Mayer, Davis och Shoorman (1995) gjorde en inventering av det som finns skrivet 
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kring fenomenet förtroende, fann man tre grundläggande faktorer som är 

avgörande i sammanhanget. 

1, Att den som vill inge förtroende har tillräcklig kompetens och förmåga för att 

bedriva sin verksamhet.  

2, Att den som vill inge förtroende visar välvilja. Välvilja gör att motparten 

känner att personen i fråga agerar i ens eget intresse och inte bara i sitt eget. 

Lojalitet, lyhördhet och omsorg är viktigt för att skapa en känsla av välvilja.  

3, Att den som vill inge förtroende besitter sinne för rättvisa, pålitlighet, öppenhet 

och ett objektivt arbetssätt. Dessa egenskaper sammanfattas som moralisk 

integritet.  

 

Vidare menar Mayer, Davis oh Schoorman att alla kategorier ovan, tillsammans är 

viktiga för att förtroende skall kunna uppnås. Det anses otillräckligt bara uppfylla 

en eller två av punkterna. 

 

Det finns också teorier om hur man rent taktiskt kan verka för att skapa ett 

samarbete byggt på förtroende. Det finns en slags inbyggd moralisk skyldighet 

hos människan att motsvara ett förtroende (Das och Teng, 1998). Det vill säga att 

den som bemöts med förtroende har en vilja att leva upp till detta och således ges 

möjlighet att visa sig pålitlig och trovärdig. 

En annan positiv effekt av att bemöta någon med förtroende kan vara att man 

automatiskt kommer att verka för att den som fått ens förtroende kommer att leva 

upp till det. Detta är en självförstärkande mekanism som grundas på att man vill 

rättfärdiga det förtroende man visat (Hayashi, 2001).   

 

En stor risk i att arbeta med förtroende är det faktum att det bara krävs en enda 

negativ erfarenhet från den som vill inge förtroende för att någon på ett mer aktivt 

och mer uppmärksammande sätt börjar leta tecken på svek och dolda avsikter. 

Detta som till en början bara upplevs som ett tvivel kan sedan genom det aktiva 
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sökandet efter brister leda till att personen finner brister som annars inte skulle ha 

upptäckts och att misstron därigenom upplevs som befogad. (Fein och Hilton, 

1994) 

 

Många forskare framhåller vikten av rättvisa. Inte minst som viktig faktor i arbete 

med förtroende och samarbete. Som exempel på en risk vid en upplevd orättvisa 

kan nämnas den benägenhet hos människan, i en orättvis situation, att moraliskt 

rättfärdiga ett beteende som annars skulle anses som bedrägligt.(Elangovan och 

Shapiro, 1998)  

Den starka påverkan som orättvishetskänslor har på människan kan göra att man 

är beredd att ”ge igen” till varje pris och bortse från de eventuella negativa 

konsekvenser som drabbar en själv. (Pillutla och Murninghan, 1996)  

 

2.3 Ethical interviewing 

 
Det har visat sig att polisens bemötande och förhållningssätt har stor betydelse 

under förhör med misstänkta. I Ulf Holmbergs avhandling, Police interviews with 

victims and suspects of violent and sexual crimes, framgår vilka fördelar ett 

korrekt bemötande har i förhörssituationer. Holmberg tar upp begreppet, Ethical 

interviewing (EI), som är en förhörsmetod som visar på vikten av att som 

förhörsledare visa mänsklighet mot den misstänkte. Resultatet av tillämpning av 

EI visar på en högre grad av brottspreventiva framgångar, upptäckter och 

erkännanden från skyldiga gärningsmän.  

Sättet att angripa problem i EI innebär att man visar respekt, behandlar den 

misstänkte utifrån människors lika värde och rätt att bli bemött med värdighet och 

att man beaktar det fria valet. 

Man betonar även vikten av en ömsesidig förståelse.  
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3 Metod 
 

Till en början läste jag in mig på området genom olika böcker, artiklar och 

rapporter. Till viss del har även Internet använts för att hitta skrifter inom 

området. En del av det som jag ansåg som relevant i ämnet presenterades sedan i 

rapportens teoridel.  

Som metod för att samla data till resultatdelen har jag använt intervjuer. Jag valde 

att intervjua kriminella, då jag anser att de har den största möjligheten att ge svar 

på rapportens frågeställningar. Åtta interner, från en svensk anstalt, ställde upp 

frivilligt och intervjuades enskilt under 30-60 minuter. Som hjälpmedel under 

intervjuerna hade jag ett intervjuunderlag med frågor kring ämnet. Att intervjua så 

många som åtta personer om samma frågor ansågs nödvändigt för att kunna hitta 

svar som man i någon sånär mån kan anses gälla/inte gälla generellt för en grupp. 

Att jag valt intervjuer som metod, är dels av det knappa tidsutrymmet samt för att 

jag anser att frågorna är av sådan art att det lämpar sig bättre att ställa dem 

muntligt istället för att använda enkäter eller dylikt i skriftlig form. 

 

Något som jag upplevt som ett problem i intervjuerna är att kunna få svar på 

frågor om att lämna information till polisen. Detta är ett känsligt ämne för 

kriminella. I över huvud taget så är samarbete med polisen något som kriminella 

inte gärna pratar om. Jag har uppfattat en risk att svaren på den typen av frågor 

inte alla gånger speglar verkligheten. 

Det faktum att jag är polisstuderande skulle också kunna vara en tänkbar risk för 

att ärligheten i svaren sätts i rubbning.    

       

. 
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4 Resultat 
 

4.1 Intervjuer 

 

Följande text, intervjuer 1-8, är utvalda delar av vad som sagts under intervjuerna 

och utgör det viktigaste och mest relevanta inom ramen för rapportens område.  

  

4.1.1 Intervju 1 

 
Intervjupersonen uppger att han har sysslat med främst narkotikabrott och 

företrädelsevis i överlåtelsesyfte.  

 

Intervjupersonen menar att man som kriminell alltid gör saker för att försvåra 

polisens arbete. I sitt eget fall gör intervjupersonen detta för att undvika att åka 

fast, och aldrig för att bara djävlas med polisen.  

Intervjupersonen tycker att han oftast blir väl bemött av polisen, men han säger att 

han känner många kriminella som inte blir bra bemötta. Vidare berättar han, att då 

han har med polisen att göra försöker han att vända sig till den polis han tycker är 

trevligast. De gånger intervjupersonen stöter på dålig attityd från en polis vänder 

han ”taggarna utåt”. Han gillar han inte poliser med förutfattade meningar.  

I en förhörssituation vill intervjupersonen inte ha ”lirkande frågor”. Detta gör bara 

att han blir sträv och sätter sig på tvären. Vissa poliser är enligt intervjupersonen 

opedagogiska, vilket han tror visar sig i överlägsenhet.   

 

Intervjupersonen säger att poliser ibland försöker att påverka honom till att 

komma ifrån brottsligheten, men att ingen har lyckats med att få honom att 

försöka. Intervjupersonens familj, är de som verkligen skulle kunna få honom att 
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sluta med brottsligheten. Även ett brottsbrytande projekt på anstalten, tycker han 

verkar intressant för att finna motivation till att ”lägga av”.  

 

Intervjupersonen påpekar att han alltid blivit betraktad av polisen som en 

kriminell som är lätt att ha att göra med. Detta tror han kan vara en orsak till att 

han upplever att polisens bemötande mot honom är bra. Intervjupersonen berättar 

ett exempel då en polis påpekade för honom, att han var lätt att ha att göra med. 

Intervjupersonen hade då svarat polisen, att det berodde på att polisen bemött 

honom med värdighet. 

 

     4.1.2     Intervju 2 

 

Intervjupersonen uppger att han har sysslat med främst våldsbrott och 

narkotikabrott.  

 

Intervjupersonen tycker att det är viktigt att poliser skapar sig en egen uppfattning 

om varje enskild kriminell, och inte stirrar sig blinda på uppgifter om en person 

från tex. Allmänna spaningsregistret (Asp). Det är också viktigt att poliser tar sig 

tid att prata med den kriminella om annat än vad saken gäller, t ex ”väder och 

vind”.  

Intervjupersonen vill att poliser skall vara sig själva och inte stressa.  

 

Intervjupersonen lämnar ett exempel på en polis som han tycker bemöter honom 

väl. Denna polis kör med ”raka rör”, visar vänlighet och mänskliga känslor. 

Polisen ger uppmuntran till att intervjupersonen skall komma ur kriminaliteten. 

Polisen ”peppar” honom genom uppmuntrande tilltal som, ”Det här klarar du!” 

och ”Kom igen nu!”.   

Intervjupersonen känner att polisen förstår hans livssituation. 
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Överlag tycker intervjupersonen att han blir illa bemött av polisen. Han berättar 

flera exempel på hur han blivit kränkt av polisen.  

Den känsla intervjupersonen vanligtvis har vid möten med polis är ilska.  

 

      4.1.3 Intervju 3 

 

Intervjupersonens kriminalitet har främst utgjorts av misshandel, rattfylleri och 

skadegörelse, berättar han.   

 

Intervjupersonen berättar att han en gång försvårat för polisen genom att kräva 

försvarare under ett förhör där han hördes som misstänkt. Detta innebar att polisen 

fick invänta att en försvarare anlände, innan förhöret kunde hållas. Han brukar 

normalt sätt inte kräva försvarare, men denna gång hade poliserna betett sig 

fördomsfullt och intervjupersonen kände inte tillit till poliserna.  

 

Intervjupersonen säger att det finns poliser som har påverkat honom att försöka 

sluta med att begå brott. Dessa poliser beskriver intervjupersonen som lugna, icke 

fördomsfulla, neutrala och mänskliga. Dessa poliser har visat ett mänskligt 

engagemang och att de bryr sig. Ofta är dessa äldre poliser, tillägger 

intervjupersonen.  

”Om en polis visar mänskligt engagemang blir man på ett helt annat sätt 

tillbaka”, uttrycker han sig. Ett bra bemötande resulterar i att intervjupersonen har 

lättare att samarbeta med polisen. Intervjupersonen menar att man då kan ge något 

tillbaka till polisen. 

Omvänt menar intervjupersonen att han i situationer då han blivit felbehandlad 

och opsykologiskt bemött av polisen, kan avstå från att samarbeta med polisen 
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och bli motsträvig. Intervjupersonen uttrycker att det är hans sätt att straffa 

polisen. 

 

Överlag upplever intervjupersonen att han blir ganska bra bemött av polisen. När 

han beskriver vilka känslor som uppkommer vid möten med polis, säger han att 

han ”hajar till”. De gånger han har ”rent mjöl i påsen” känner han inget obehag. 

De gånger intervjupersonen vet att han gjort sig skyldig till något känner han 

rädsla och uppgivenhet. Rädslan är för de konsekvenser som kan komma att följa. 

Inte för polisen i sig.  

 

Det som kan få intervjupersonen till att samarbeta i polisutredningar mot honom 

är att han känner ärlighet hos polisen, tid till småprat och hjärtlighet. Något som 

intervjupersonen uppskattar är när polisen motiverar honom till ett ”vanligt liv”.  

 

Generellt har intervjupersonen lättare för kvinnliga poliser då han tycker att det 

hos dem lyser igenom mer mänsklighet. Han föredrar också äldre poliser. Dessa 

tar det lugnare tycker han.  

 

     4.1.4     Intervju 4  

 

Intervjupersonen har sysslat med tung kriminalitet. Främst har han sysslat med 

illegal vapenhandel, misshandel, narkotikabrott samt indrivning och 

livvaktsverksamhet, berättar han.  

 

Intervjupersonen framhåller att han alltid blivit bra bemött av polisen och att han 

därav aldrig funnit anledning att djävlas med polisen. Han har en bra relation till 

polisen och de flesta vet vem han är och behandlar honom respektfullt.   
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Intervjupersonen berättar ett exempel då han hjälpt polisen att finna illegala 

vapen. Anledningen till detta var att han inte ansåg innehavarna av vapnen som 

lämpliga.  Intervjupersonen svarar på fråga att han hade ett stort förtroende till 

poliserna som han hjälpte. Det är en förutsättning menar han.    

 

Intervjupersonen säger att det givetvis finns ”rötägg” även inom polisen. Dessa 

beskriver han som oftast nyutbildade poliser med dålig personkännedom och som 

vill sätta sig i respekt hos kriminella. Inte sällan är dessa rasistiska säger han.   

Vidare menar intervjupersonen att en polis som kan sin sak inte behöver visa en 

attityd.  

 

Överlag föredrar intervjupersonen äldre kriminalpoliser. Han gillar också den 

grupp poliser han kallar ”stridisar” och som arbetar i insatsstyrkor. Dessa gör sin 

sak och ger ett välutbildat intryck. Efter deras ingripande är de ofta väldigt 

mänskliga och personliga menar intervjupersonen.  

 

      4.1.5 Intervju 5 

 

Intervjupersonen berättar att han har ett långt förflutet som narkotikamissbrukare.  

 

Intervjupersonen berättar om flera exempel på hur han blivit kränkt och 

felbehandlad av polisen. Han säger att han aldrig skulle kunna tänka sig att 

samarbeta i en polisutredning mot honom och att han aldrig erkänner brott.  

Intervjupersonen upplever att polisens bemötande blivit sämre med tiden. Förr i 

tiden var fysiskt övervåld vanligare, menar han. Idag kränker polisen oftare 

genom ord och tilltal. Detta är mycket värre tycker han, och långt mer kränkande. 

Polisens dåliga bemötande förklarar intervjupersonen med att polisen är osäkra 
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och rädda. Dåligt bemötande är en försvarsmekanism till denna osäkerhet och 

rädsla menar han.  

 

En bra polis enligt intervjupersonen är trygg i sig själv, visar empati och är rak. 

Intervjupersonen säger att han uppskattar poliser som försöker påverka honom att 

bli befriad från sitt levnadssätt. Dessa poliser är ofta bra poliser och han säger att 

deras påverkan kan ha varit en del i att han under perioder varit drogfri.  

Intervjupersonen är övertygad om att ett bättre bemötande skulle resultera i 

mindre våld och lättare utredningsarbete.  

 

Intervjupersonen tycker att kriminalpoliser generellt är bättre poliser. En 

”krimare” kan se mellan fingrarna på vissa brott menar han. Kriminalpoliser i 

storstäder är bättre. Kriminalpoliser i mindre städer har en förmåga att vilja skapa 

intriger mellan kriminella, menar intervjupersonen. Detta beteende tycker han är 

oschysst.  

Överlag tycker intervjupersonen att kvinnliga poliser har ett bättre bemötande än 

manliga. Kvinnliga poliser läser av människor bättre och är bättre lyssnare. 

Unga poliser är sämst tycker han. De vill gärna ”spela Rambo”.  

 

     4.1.6 Intervju 6  

 

Denna intervjuperson berättar att han har en kriminell bakgrund genom att ha 

begått brott som rån och stöld. Intervjupersonen missbrukar även narkotika.  

 

Intervjupersonen tycker att polisen blivit mer nervösa och rädda efter händelserna 

i Malexander. Detta innebär en försämring för alla kriminella.  

Intervjupersonen säger att ryktet för alla kriminella har smutsats ned efter 

händelsen.  
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Att djävlas med polisen tycker intervjupersonen är onödigt. Det finns ingen 

anledning att ”leka med elden” i onödan, menar han.  

Att samarbeta med polisen är inte heller något han gör. Det finns enligt 

intervjupersonen en hederskod hos kriminella som säger att man inte samarbetar 

med polisen.  

 

Intervjupersonen tror att polisen har stora möjligheter att påverka kriminella i 

positiv mening.  

Poliser som intervjupersonen känt sedan länge försöker ofta påverka honom till att 

”lägga av”.  Dessa poliser talar till honom som människa och har ofta givit honom 

tankeställare, säger han. Intervjupersonen känner att dessa poliser är ute efter att 

hjälpa honom och inte bara straffa honom.  

 

Överlag tycker intervjupersonen att polisen bemöter honom bra. Detta tror han 

mycket beror på att han själv uppför sig gott mot polisen. ”Som man bäddar får 

man ligga”, säger han.  

Visst förekommer det översitteri och liknande från poliser, menar 

intervjupersonen, men det har han lärt sig att stänga av.  

Intervjupersonen ger ett exempel på en gång då han och några andra fångar från 

Österåkeranstalten ingick i ett projekt. Projektet innebar att fångarna skulle hjälpa 

polisen att hålla ordning på en arrangerad ungdomssammankomst. De skulle ”ta 

tag i” ungdomar som var påverkade och störande och rapportera till polisen.  

Under detta samarbete beskriver intervjupersonen att han fått ett helt annat 

bemötande av polisen. De hade trevligt och han blev bemött som en människa. 

 

Generellt sett tycker intervjupersonen att kvinnliga poliser är sämre på bemötande. 

Han menar att kvinnliga poliser vill visa att de också passar in som polis och blir 

därav tuffa och hårda.  
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Yngre poliser har vanligtvis en kaxigare attityd, medan äldre poliser ofta har en 

högre grad sunt förnuft, menar intervjupersonen. 

Vidare menar han att poliser kommer längst med att vara psykologiska. Det 

resulterar i färre konflikter. Intervjupersonen har mer respekt för poliser som är 

lugna och sansade. En viktig egenskap hos en polis är att denne kan föra sig i ett 

samtal, menar han. Intervjupersonen säger att man redan i förväg, bara genom att 

se på en polis kan avgöra hur polisen kommer att uppträda.    

Den vanligaste känslan intervjupersonen har i sina möten med polisen är 

uppgivenhet. Någon rädsla för något annat än att ”åka dit” finns inte.  

 

      4.1.7 Intervju 7 

 

Denna intervjuperson berättar att han har en kriminell bakgrund som 

narkotikamissbrukare. Främst innehav för eget bruk.  

 

Intervjupersonen har aldrig gjort något för att djävlas med polisen. Inte heller har 

han gjort något för att hjälpa polisen.  

Överlag tycker intervjupersonen att han blir illa bemött av polisen. Det finns få 

bra poliser och man förväntar sig aldrig att bli bra bemött att polisen.  

Intervjupersonen berättar om hur han i ett tidigt stadium av sitt missbruk 

funderade på att kontakta polisen för att få råd och hjälp för att komma ur sitt 

missbruk. Intervjupersonen beskriver hur han ändå avstod från detta av rädsla för 

att bli missgynnad av en poliskontakt.  

 

I kontakten med polis är alltid rädsla den första känslan berättar intervjupersonen. 

Även om man vet att man för tillfället inte har något att dölja. I ett senare skede 

brukar ilskan komma fram. Man vill visa att man kan ge igen om man blir illa 
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bemött av polisen menar intervjupersonen. Intervjupersonen vågar dock aldrig ge 

igen av rädsla för konsekvenserna.  

Polisen vill ofta visa makt, tillägger han.  

 

Intervjupersonen berättar att det finns några poliser som han har förtroende för. 

Dessa poliser är de som ofta försöker få intervjupersonen att bli fri från sitt 

missbruk. Deras kontakt är icke polisiär och mänsklig, menar han.  

Bara att bli kallad till sitt förnamn betyder jättemycket. Att inte bli ”dragen över 

samma kam”, är något annat som är viktigt enligt intervjupersonen.  

Polisen har enligt honom en möjlighet att bygga en grund för att en kriminell ska 

kunna ta ett beslut att bli befriad från att begå brott.  

Intervjupersonen ger ett exempel på hur han en gång fått ett anonymt brev. 

Brevskrivaren uppmanade honom att sluta med narkotika och att som familjefar 

tänka på sin familj. På grund av en felstavning av intervjupersonens efternamn 

kunde han misstänka att det kom från en polis som han haft mycket kontakt med. 

Intervjupersonen kände igen den säregna felstavningen från ett dokument 

upprättat av just den polisen.  

Intervjupersonen upplevde att brevet var skrivet av omtanke och inte av något 

annat polisiärt intresse. Efter att ha läst brevet höll han sig drogfri flera månader. 

 

     4.1.8 Intervju 8 

 

Intervjupersonen har en bakgrund där främst stöld, biltillgrepp och 

narkotikamissbruk har utgjort hans kriminalitet, berättar han.   

 

Intervjupersonen gör aldrig något för att djävlas med polisen. Han har i vissa fall 

samarbetat med polisen genom att erkänna sina brott. Detta har inträffat då han 

fått förtroende för utredaren. Han påpekar att han är medveten om att många 
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utredare använder förtroendeskapande bemötande som en taktik för att få ett 

erkännande. Intervjupersonen tycker ändå att det är svårare att ljuga om man blir 

bra bemött.  

I de flesta fall tror intervjupersonen att polisens bemötande beror på den 

kriminelle. Han säger att han många gånger blivit ”spöad” men att det då alltid 

beror på hans eget uppträdande.  

Intervjupersonen tror inte att polisen kan påverka kriminella att komma ur sitt 

negativa levnadssätt. Han säger att det oftast är kriminalpoliser som försöker 

påverka honom på det sättet. Oftast känner han att denna påverkan är ärligt menad 

men har ändå inte så stor betydelse.  

Intervjupersonen nämner ett exempel då han var full och blev hemskjutsad av 

polisen. Poliserna var trevliga mot honom. De förklarade när de släppte av honom 

att han skulle gå in till sin bostad och att de inte ville att han skulle gå ut mer den 

kvällen. Intervjupersonen förklarar att han med största sannolikhet hade återvänt 

ner på ”stan” om poliserna hade varit skitstövlar.  

 

Att samarbeta med polisen genom att lämna dem information är för 

intervjupersonen otänkbart. Han tar hellre problem med andra kriminella på egen 

hand.  

Däremot beskriver intervjupersonen att det förekommit samarbete i form av 

informella överenskommelser med polisen. Ett exempel på en sådan kan vara att 

vissa poliser inte rapporterade honom för olovlig körning om han struntade i att 

stjäla bilar och bara körde ”ärliga” bilar.  

 

Intervjupersonen upplever att han inte har några problem med hur polisen bemöter 

honom. Det beror helt och hållet på hur han själv uppträder, menar han.  

Intervjupersonen upplever ingen rädsla för polisen. Han säger att han vet att 

polisen står för skydd och säkerhet och tycker det är mycket obehagligare att möta 

en okänd missbrukare, vilken han inte har en aning om vad denne står för.  
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Intervjupersonen berättar att när han var ung och mer aggressiv fick han ibland 

stryk av polisen. På den tiden kände han mer rädsla för polisen.  

 

Det som intervjupersonen uppskattar hos en polis är respektfullhet, mänsklighet 

och ett lugnt arbetssätt. Att polisen gör sitt arbete och inget annat är också viktigt, 

tycker han.  

Intervjupersonen vill inte framhålla någon grupp inom polisen som generellt är 

bättre. Han menar att det helt beror på vilken människa som finns bakom 

uniformen. Han har dock upptäckt att gamla poliser lever kvar i den ”gamla 

skolan” med fler fördomar. Nya poliser är ofta hårda men korrekta. Det finns mer 

medvetenhet och psykologi hos de nya poliserna, menar han.     

 

 4.2  Resultatsammanfattning med teoretisk jämförelse  

 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de anser det är viktigt att polisen visar 

mänsklighet och ger tid för småprat. Många av de intervjuade har någon eller 

några gånger på ett eller annat sätt samarbetat med polisen. Gemensamt för dessa 

är att de på något sätt känt förtroende för polisen i situationen. Många beskriver 

också att de i motsats ofta blir svårtillgängliga om polisen bemöter dem illa.  

Detta stämmer väl överens med resultaten från Ethical interviewing och en av 

intervjupersonerna beskriver just det att det är svårt att ljuga om man blir bra 

bemött i en förhörssituation, samt att det kan leda till att man erkänner.  

 

I de intervjuades beskrivningar av en bra polis kommer alla de egenskaper fram 

som Mayer, Davis och Shoorman menar är grundläggande för att skapa 

förtroende. En av de intervjuade framhöll tex.vikten av att polisen ger ett 

välutbildat intryck vilket stämmer väl överens med den första punkten av de tre 

grundläggande faktorerna. Många av intervjupersonerna tyckte att det var viktigt 

att polisen på ett ärligt sätt bryr sig om dem vilket i teorin tas upp i den andra 
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punkten. Egenskaperna i den tredje punkten tex. rättvishet och pålitlighet nämns 

flitigt under intervjuerna. 

 

De som i intervjuerna säger sig oftast bli illa bemötta av polisen är generellt mer 

främmande för att samarbeta med polisen till skillnad från de som tycker att de 

oftast blir bra bemötta. Nästan ingen uppger dock att de ibland gör saker för att 

djävlas med polisen även om många säger att de ofta gör saker för att försvåra för 

polisen i ”självbevarande” syfte.  

 

En fråga där svaren skiljer sig åt i större utsträckning är vilken grupp inom polisen 

som de generellt anser bättre på bemötande. Vissa föredrar kvinnliga poliser 

medan andra föredrar manliga. De flesta föredrar äldre poliser men ett par svarar 

att yngre är bättre. Generellt kan sägas att kriminalpoliser har högre status hos de 

intervjuade. Detta skulle kunna kopplas till att de yngre och uniformerade 

poliserna i större utsträckning saknar egenskaper från den första punkten i 

förtroendeteorin nämligen kompetens och förmåga att bedriva sin verksamhet. 

Några har beskrivit att yngre poliser ger ett intryck av osäkerhet och rädsla.     

 

Om vad som sägs om polisens etiska skyldigheter enligt Knutsson och Granérs 

tolkning av regeringsformen 2§ kan nämnas att intervjusvaren generellt tyder på 

att de kriminella har uppfattningen att man ”får ta lite skit” från polisen om man 

själv beter sig som en ”skitstövel”. ”Som man bäddar får man ligga”, är enligt 

intervjupersonerna generellt accepterat hos dem i motsats från vad 

regeringsformen säger om att man skall bemötas med respekt även om man själv 

inte visar respekt för andra.  

 

De flesta av de intervjuade menar att polisen har möjlighet att påverka kriminella 

till att bryta sin kriminalitet, även om någon menar att deras påverkan inte har 

någon betydelse. Några menar till och med att de upplever att påverkan från en 
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polis är en bra egenskap, som upplevs positivt. Det är ett sätt att visa att man bryr 

sig menar en av de intervjuade. Ofta likställs de som försöker att påverka de 

kriminella i positiv mening som poliser som de har förtroende för. 

 

4.3 Slutsatser 

 
Utifrån intervjuerna samt de teoretiska delarna drar jag som slutsats att 

bemötandet har stor inverkan huruvida ett förtroende kan byggas.  

Jag kan också dra slutsatsen att förtroende är viktigt för att kunna påverka någon 

till en handling.  

Förtroende är en förutsättning för att ett frivilligt samarbete uppstår och omvänt 

att samarbete missgynnas av ”ickeförtroende”.  
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5  Diskussion 
 

Till att börja med vill jag säga att jag under intervjuerna märkt brister i de 

kriminellas insikt i polisens arbetsstrategi och vad polisen har för mål. Många 

upplever tex. frustration över att polisen stör dem och rapporterar dem för 

”småbrott”. Känner man inte till vad polisen har för syfte med sina insatser kan 

skepsis och frustration upplevas befogad.  

Elangovan  och Shapiro (se sid 6) menar just det att vid upplevd orättvisa kan man 

rättfärdiga ett annars bedrägligt beteende. 

Jag tror att polisen skulle kunna bli bättre på att skapa förståelse för sina 

handlingar genom att ge de kriminella en insikt i polisens arbete. Detta kan ske i 

det vardagliga arbetet men kanske ännu effektivare som planerade möten med 

kriminella på anstalter. Detta skulle kunna gå till så att några lämpliga poliser helt 

enkelt sätter sig ned med en grupp interner och tar upp etiska frågor och förklarar 

polisens arbete och mål, samt svarar på frågor. Där skulle poliser kunna möta 

kriminella ur ett annat perspektiv och vise versa. En sådan kontakt skulle kunna 

gynna en mer jordnära kontakt än den kontakt som sker till vardags. Lika viktigt 

tror jag då att det är att polisen försöker sätta sig in i den kriminelles situation, och 

att erfarenheter byts åt båda håll.  

 

Ett annat förslag är att redan under polisutbildningen ge ett större utrymme för 

dessa etiska frågor. De fördelar som finns med en god relation till kriminella som 

jag kommit fram till i denna rapport är egentligen ganska självklara saker. 

Det viktiga är att tillämpa detta i praktiken och att praktiskt få en chans att se 

fördelarna. Detta kan tex. under utbildningen ske genom övningar.   

Förhörsövningar under utbildningen där utgången beror på den studerandes 

förhållningssätt skulle kunna vara ett sätt att motivera den studerande till att 

fundera i etiska banor. En sådan övning skulle med fördel kunna föregås av en 

föreläsning om Ethical interviewing.  
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Mayer, Davis och Shoorman framhåller vikten av att ha tillräcklig kompetens och 

förmåga för att kunna inge förtroende (se sid 5). I intervjuerna framhålls också att 

poliser skall ge ett välutbildat intryck samt att de flesta föredrar äldre och mer 

erfarna poliser. Någon menar också att unga poliser ger ett osäkert intryck och 

verkar rädda.  Detta tycker jag talar för att man inom polisen ser över 

möjligheterna att i högre grad mixa turlag och patruller så att man undviker att 

unga och oerfarna jobbar tillsammans. Överlag tror jag att så stor bredd som 

möjligt inom en arbetsgrupp gynnar resultatet.    
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Bilaga Intervjuunderlag 

 

 1 

 
 
 
 
Vem är du? Kriminell bakgrund? 
 
 
Nämn, om möjligt, något några exempel på hur du någon/några gång (er) gjort något för att 
försvåra polisens arbete? 
Följdfråga: Vad var anledningen till att du ville försvåra polisens arbete? 
 
Nämn, om möjligt, något/några exempel, på hur du samarbetat med polisen? 
Följdfråga: Vad var anledningen till att du ville samarbeta? 
 
Har någon polis någon gång lyckats påverkat dig till att försöka bli befriad från att begå 
brott? Följdfråga: Hur?  
 
Om svaret är ja: Beskriv din relation till den polisen. Vilka personliga egenskaper har 
denna polis? 
 
Har någon annan person, utanför din bekantskapskrets/anhörigkrets, någon gång lyckats få 
dig att försöka bli befriad från att begå brott?  
Följdfråga: Vem? Hur? 
 
Om svaret är ja: Beskriv din relation till den personen. Vilka egenskaper har denna person?  
 
Har du någon gång avstått från att lämna polisen information fast du själv skulle ha haft 
nytta av att polisen fick informationen?  
 
Om ja: Varför?  
  
Hur upplever du överlag att du blir bemött av polisen? 
 
Beskriv dina känslor vanligtvis i mötet med polisen. 
 
Vad är viktigt för att du kan tänka dig att samarbeta i en polisutredning där du är misstänkt? 
 
Vilka typer av poliser har du lättare/svårare att samarbeta med?  
 
    

 


