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Sammanfattning 
 

Frågan om hur ungdomar i Umeå vill bli bemötta av polisen samt vad de har för 

erfarenheter av densamme gjorde att författarna valde att skriva om detta ämne.  

Syftet var att införskaffa kunskap om hur samarbetet fungerar i dagsläget. Dels av 

egenintresse, men också för polisen, ungdomar och övriga intressenters skull. 

 

Vi valde att arbeta med en 9:e klass i vardera Haga- Ersäng- samt Minervaskolan .Där 

gjorde vi en enkätstudie samt djupintervjuer med två ungdomar från varje klass. En 

ordningspolis från Umeå samt rektor på Ersängskolan intervjuades. Faktasamlande 

från diverse medier(internet, rapporter mm) vidtogs också.  

Teorier införskaffades i form av information om Närpolisreformen samt en rapport 

om samarbetet mellan rektorer, närpoliser och fältassistenter. 

 

Under resultat hittar man en intervju med rektor på Ersängskolan. Hon säger att 

samarbetet mellan ungdomar och polis på den skolan är väl utbyggt. När vi pratar 

med ordningspolis Maria Johnsson påpekar hon att polisen inte har någon särskild tid 

avsatt för att besöka Umeås skolor. 

Resultatet av ovan nämnda enkätundersökning kan sammanfattas i att många 

ungdomar vill att polisen kommer ut till skolorna och berättar om sin verksamhet. 

Många vet inte vilka polisen är och än mindre vad som tillhör deras arbetsuppgifter 

Ett bra bemötande från polisens sida är också viktigt. Som ex. på ett bra bemötande 

ges att polisen inte skall vara så misstänksamma och förutsätta att ungdomarna har 

begått ett brott. Man kan se en liten skillnad i attityd mellan de tre skolorna när det 

gäller inställning till polisen.  

 

Slutligen skall sägas att det är viktigt att polisen kommer ut till ungdomarnas vardag 

så tidigt som möjligt. Genom att visa upp sig i neutrala sammanhang kan man skapa 

en nyttig relation till framtida möten. Dessa skulle kunna ske redan under 

polisutbildningen. T.ex. genom ett obligatoriskt besök på någon av skolorna, med 

tillhörande information om polisens verksamhet  
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1.           Inledning 
Som blivande poliser kommer vi att möta ungdomar i vårt dagliga arbete.  

Vi kommer att ha kontakt med dessa i många olika slags situationer, både 

bra och dåliga. Vilken situation vi än ställs inför så är det viktigt att ta 

lärdom av händelsen. Är det möjligt för oss som poliser att förmedla en 

positiv bild av oss själv och vårt arbete? Eller är det så att det är yttre 

påverkan i form av kompisar som styr tänkandet och tyckandet gällande 

polisen och dess agerande? Samtidigt hoppas vi att med detta arbete kunna 

belysa hur ungdomar uppfattar polisen, och vad man som polis kan göra 

och tänka på för att denna uppfattning skall vara så positiv som möjligt. 

Den enligt oss så viktiga dialogen mellan ungdomar, skola och polis 

kommer också att beröras. 

 

1.1           Bakgrund 
 Anledningen till att vi valt att skriva om detta ämne är till stor del vårt 

gemensamma intresse för ungdomar och att ungdomarna är vår framtid, 

det är därför viktigt att de bemöts på bästa sätt av bl.a. polisen. Vi tror 

även att andra kan vara intresserade av den insikt och eftertanke som 

rapporten kan ge. Detta gäller både blivande poliser och personal inom 

skola och socialförvaltning föräldrar till ungdomarna samt övriga som kan 

vara intresserade.  

 

Kanske inte alltid så positiva erfarenheter av polisen från ungdomens 

glansdagar bidrar också till detta intresse.  

Inom detta område har det inte heller gjorts särskilt många studier, enligt 

våra erfarenheter. Att utforska delvis ny mark kan förhoppningsvis bidra 

till någonting positivt och är också en spännande utmaning för oss!    

 
1.2          Syfte 

Syftet med detta arbete är att redovisa en bild av ungdomars inställning till 

polisen  samt även skapa en bredare kunskap och förståelse kring detta 

ämne.  
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Vi vill försöka skapa en större medvetenhet för hur ungdomar resonerar 

och hur de vill samarbeta med polisen.  

  

1.3           Frågeställningar 
1. Vad har ungdomarna i årskurs nio på Hagaskolan, Ersängskolan och 

Minervaskolan i Umeå för inställning till polisen? 

2. Är samarbetet mellan polis och ungdomar tillräckligt bra, eller kan det 

förbättras?  

3. Har skolan ungdomarna går på någon betydelse för deras inställning till 

polisen? 

 

1.4          Avgränsningar 
Med hänsyn till den tid som vi haft till vårt förfogande har vi valt att 

avgränsa oss till en ålderskategori som i detta fall blev ungdomar i nionde 

klass. Antalet undersökta skolor blev tre stycken, med ungefär 25-30 

stycken elever per skola. Enkäten kompletterades med två stycken 

ostrukturerade intervjuer per skola (en kille och en tjej), med en något mer 

ingående diskussion kring enkäten. Vi vill också här klargöra att resultatet 

från enkäten är åsikterna från c:a 80 stycken ungdomar och inte en 

vetenskaplig studie om ungdomars inställning till polisen generellt. 

 

1.5         Tillvägagångssätt 
 

Vi har bedrivit en enkätundersökning med anknytning till våra 

frågeställningar. Denna bedrevs i tre 9:e klasser i tre olika skolor inom 

Umeå. Vi valde att göra en enkät eftersom det är ett bra sätt att få ett stort 

urval med svar på våra frågeställningar. ”Trycket” på svararen är litet och 

utrymmet för väl överlagda svar. En nackdel med en enkät är att man ej 

kan styra hur eleverna svarar på frågorna samt att man inte kan ge 

intervjuarpåverkan eller stöd. Samt att den är begränsad i dess format. 1 I 

fråga ett kan begreppet ”kontakt” skapa problem. Definitionen på kontakt 

kan variera mellan olika individer.  
                                                
1  Statistiska centralbyrån, SCB Blankett och frågekonstruktion, 1992-06-15 
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Frågorna om personens kön och vem han/hon bor ihop med var från början 

tänkta att redovisas mer ingående för att kunna se ev. skillnad på elevernas 

svar beroende på deras bakgrund. Vi insåg dock att det skulle bli alltför 

krångligt i redovisningssynpunkt att utföra detta. Urvalet var för litet och 

skillnad obetydlig. Därför har detta slopats från redovisningen.   

 

Enkäten utformades med hjälp av Tommy Andersson och Carina Nygren, 

som har gjort universitetsstudier av liknande format. Vi har fört en dialog 

med dem, och tillsammans kommit fram till hur enkäten skall se ut. 

 

Vi har även företagit ostrukturerade intervjuer med en kille och en tjej per 

skola. Dessa intervjuer syftade till att få ut mer information baserat på 

frågorna i enkäten. Vi använder oss i redovisningen av fingerade namn på 

eleverna, detta för den personliga integritetens skull. Vi har även valt att 

endast anteckna vad eleverna säger. Andra hjälpmedel, t.ex. inspelning på 

band och video, kan bidraga till att ungdomarna inte vågar prata 

öppenhjärtigt och ärligt med oss. Båda författarna kan dra sig till minnes 

att vid femtonårsåldern var det lite obehagligt med videoupptagning eller 

att höra sina egen röster. Ingen av oss skulle ha ställt upp på en 

videoupptagning frivilligt under tonårstiden. Att höra sin egen röst enbart 

på band var inte heller kul och skapade nervositet. 

 

I och med att intervjuaren och uppgiftslämnaren möts ansikte mot ansikte 

bidrar detta till en flexibel situation. Intervjuaren kan förklara, med stort 

utrymme för intervjupåverkan. Samtidigt kan en intervju bidra till att man 

tvingar uppgiftslämnaren att ta ställning till någonting och därmed skapar 

press 2 

 

Vi började vår enkätstudie på Hagaskolan. På önskemål från deras SO-

lärare, Per Wehlin, gav vi eleverna lite info om polisen innan vi delade ut 

                                                
2 Statistiska centralbyrån , SCB Blankett och frågekonstruktion, 92-06-15 
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enkäten. Vi berättade om polisutbildningen, hur man ansöker, vad som 

krävs för att komma in mm. Eleverna fick också information om när en 

polisman har rätt att söka igenom kläder/väskor, när man får gripa en 

person samt lite om hur lagen för avvisa/avlägsna/omhänderta ser ut. Efter 

detta fick de chansen att ställa frågor till oss. Eftersom detta slog väldigt 

väl ut; eleverna hade en hel del frågor och åsikter, 

på de två andra skolorna.  

 

Vi har också intervjuat rektor på Ersängskolan samt en ordningspolis från 

Umeå, angående deras samarbete med polisen 

 

Faktasamlande har gjorts från Internet där vi sökt information om 

närpolisreformen och friskolor. Vi har också vid faktasamlandet studerat 

tidigare arbeten som gjorts kring ämnet. Litteratur gällande 

enkätutformning har även den används. 

 

Nedan beskriv skolorna som vi besökt:   

1. Hagaskolan  

Har 175 stycken elever i årskurs nio 

Huvuddelen har svenska som 

modersmål. Skolan är en så kallad ”f 

till nia skola”. Med det menas att där 

bedrivs undervisning från förskola till 

årskurs nio. 3 

 

2. Ersängskolan, som har 150 

stycken elever i årskurs nio. 

Skolan är en mångkulturell 

skola. Med detta menas att man 

har sjutton stycken olika 

språkgrupper representerade och 

ungefär tjugo procent av 

                                                
3  Rektor Ann-Charlotte Gavelin–Rydman, Telefonsamtal, 2005-11-03 
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eleverna har inte svenska som modersmål det kan bidraga till att både 

elever och lärare med svenska som modersmål får ett mer vidgat 

perspektiv liksom att det kan medföra vissa spänningar mellan 

ungdomarna på det mångkulturella planet. 4 

 

            3. Minervaskolan, som har 44 

stycken elever i årskurs nio. 

Majoriteten av dessa har svenska som 

modersmål. Som friskola har man en 

annan huvudman än den kommunala 

skolan i detta fall är Minerva ett 

Aktiebolag med en styrelse. 

man arbetar under parollen ”Ingenting är omöjligt”.5 

  

Vi har för avsikt att jämföra resultaten mellan de olika skolorna för att se 

eventuella skillnader. Samtidigt vill vi belysa ungdomars generella 

inställning. Vi 

valde tre olika typer av skolor för att få ett bra urval. 

                                                
4  Rektor Carina Jonsson, Telefonsamtal, 2005-11-03 
5  Rektor Hans Larsson, Telefonsamtal, 2005-11-09 



 6 

 

2.          Teori 
2.1          Närpolisreformen 

Närpolisreformen bedrevs under 90-talet. Ett första steg mot denna reform 

var en förnyelsepropositionen 1989 6. I denna föreslog man en förändring 

av prioriteringarna inom polisverksamheten. Man ville framför allt lägga 

mer vikt på det brottsförebyggande arbetet. I den kommande 

budgetpropositionen fick detta förslag stort genomslag. Man bestämde att 

polisen skulle satsa på att minska brottsligheten och öka tryggheten genom 

att lägga mer resurser på brottsförebyggande insatser.7  

 

Nästa steg mot Närpolisreformen var att utreda själva polisorganisationen. 

Utredaren i Stockholms län kom fram till att det behövdes en satsning på 

det problemorienterade polisarbetet. Dessutom skulle en 

närpolisorganisation införas i hela staden.8  

 

I budgetproppen 93/94 9 beslöt man så att närpolisverksamhet skulle 

införas i hela landet. Man skulle trycka mer på problemorienterat 

polisarbete. Närpoliserna skulle få ansvar för olika geografiska områden, 

detta var den stora skillnaden mot de gamla s.k. kvarterspoliserna. Man ska 

nu jobba med förebyggande polisverksamhet, övervakning, utredning av 

vardagsbrottslighet samt service till allmänheten inom sitt eget område. 10 

 

Till slut kan sägas att meningen med själva närpolisreformen var en lokalt 

förankrad polis som verkar nära medborgarna. Fokus skall ligga på 

brottsförebyggande arbete.  

                                                
6 Proposition 1989/90:155 
7 http://www.riksdagen.se/debatt/9900/forslag/RR7/RR700008.ASP, 05-11-08  
8 http://www.riksdagen.se/debatt/9900/forslag/RR7/RR700008.ASP , 2005-11-08  
9 Proposition 1993/94:100 
10 http://www.riksdagen.se/debatt/9900/forslag/RR7/RR700008.ASP, 2005-11-08  

 



 7 

Tilläggas kan att myndigheterna definierar närpolis på olika sätt, och det 

kan därmed vara svårt att veta exakt hur många egentliga poliser av detta 

slag som det finns i landet. Det kan vara så att man är närpolis på pappret 

men arbetar i realitet med renodlad ordningspolistjänst 11 

 

2.2         Situationell brottsprevention 
Vi tänkte här också nämna den viktiga roll som polisen har ute i skolorna 

relaterat till det problemorienterade arbete under den situationella 

preventionen. Med det menas att man vidtar åtgärder som minskar 

människors motivation att begå brott en sådan kan ju vara att föra en 

dialog med en skolklass under samhällskunskapslektionen. Polisens 

brottsförebyggande arbete handlar främst om situationell prevention.12 

 

2.3          Undersökning på Uppdrag av Polisförbundet 
Exquiro Market Research har genomfört en färsk mätning (2005-05-19) på 

uppdrag av polisförbundet med en målgrupp som motsvarar vår egen. 

Målgruppen för mätningen har omfattat närpolischefer, rektorer, 

fältassistenter. Intervjuerna genomfördes med telefon, 163 närpolischefer 

och 250 rektorer i hela riket intervjuades. Frågeenkäten tillhandahölls av 

polisförbundet med viss revidering. Syftet var att ta reda på hur man kan 

utveckla närpolisarbetet.13  

 

Närpolischeferna är eniga om att kraftigt utökade resurser är en 

nödvändighet ifall de skall kunna utveckla närpolisarbetet. Många av de 

aspekter av närpolisarbetet som närpolischeferna är missnöjda med är en 

direkt följd av de bristande resurser som råder i dagsläget. 

Närpolischeferna vill generellt att polisen skall bli mer synlig och 

tillgänglig och att polisen skall få mer tid till att ägna sig åt 

                                                
11  Kommissarie Björn Astborn vid Rikspolisstyrelsen, telefonsamtal, 2005-09-28   
12  Gunnar Dahl, Rikspolisstyrelsen Problemorienterat polisarbete, 2003 
13  EMR, Samarbetet mellan närpoliser, rektorer och fältassistenter, 2005 
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brottsförebyggande arbete. Speciellt förordnas närmare samarbete med 

skolor och socialtjänst. 14 

 

Enligt rektorerna krävs det fler och mer regelbundna polisbesök på 

skolorna i förebyggande syfte. Rektorerna eftersöker en mer vardaglig 

kontakt än i dagsläget, då polisen ofta endast syns när väl problem har 

uppstått. Många rektorer är väl medvetna om att polisen, p.g.a. resursbrist, 

tvingas prioritera andra arbetsuppgifter. Etik och moral, drog- och 

alkoholmissbruk och trafikupplysning är frågor som många rektorer anser 

att närpoliser kontinuerligt bör informera skolungdomar om. 15 

 

Här följer några av rektorernas anonyma synpunkter. 

” Poliser borde komma ut och berätta för oss om sitt arbete, vad 

ungdomar gör på kvällar och vilka fällor som barn och ungdomar kan 

hamna i. Poliser ska vara något positivt och inte bara komma när det 

händer något. För att få bort den negativa synen som ungdomar har om 

poliser måste de komma ut och informera om deras arbete och vad de har 

för syfte och funktion i samhället.”16 

 

” Polisen bör visa sig mer på skolan i vardagssituationer så att eleverna 

ser att det finns poliser som bryr sig och är tillgängliga.”17 

                                                
14  EMR, Samarbetet mellan närpoliser, rektorer och fältassistenter, 2005 s10-28 
 
15 EMR, Samarbetet mellan närpoliser, rektorer och fältassistenter, 2005 s30-37 
 
16 EMR, Samarbetet mellan närpoliser, rektorer och fältassistenter,2005 s37 
 
17 EMR, Samarbetet mellan närpoliser, rektorer och fältassistenter, 2005 s37 
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Inom samtliga polismyndigheter, med undantag för Västerbotten (33%) 

och Västernorrland (25%), anser en majoritet av rektorerna att det finns ett 

behov av ett ökat samarbete med poliserna i närpolisområdet.     

I Västerbotten intervjuades tio närpolischefer och tre stycken rektorer.18 

 

                                                
18 EMR, Samarbetet mellan närpoliser, rektorer och fältassistenter, 2005 s30 
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3.           Resultat 
 

3.1          Intervju med Carina Jonsson, rektor på Ersängskolan 
Carina Jonsson har varit rektor på Ersängskolan sedan 1998, hon hade 

tidigare arbetat på Ålidhemskolan,. Till en början fungerade det också bra 

på Ersäng, men i och med nedtrappningen eller kanske snarare kollapsen 

av närpolisreformen 2003 försvann samarbetet. 

 

På Ersängskolan går det c:a 390 stycken elever på högstadiet och av dessa 

återfinner man 150 nionde klassare. 

Carina berättar att ungefär en tredjedel av eleverna i skolan har någon form 

av extra stöd (specialundervisning) och man kan beskriva skolan som 

väldigt mångkulturell. Detta ger både för och nackdelar. Dåligt eftersom 

fler elever är i behov av extra stöd, men bra därför att eleverna får chansen 

att umgås med personer från många olika länder och därmed skaffar sig en 

större kunskap och tolerans gentemot sina medmänniskor. Carina 

beskriver skolan som ”en avspegling av dagens samhälle”.  

 

För ungefär ett år sedan fick man kontakt med C-turen från Umeå-polisen. 

En kvinnlig polis vid namn Maria Johansson var mycket intresserad av att 

börja ”bygga broar” mellan skoleleverna och polisen. Sedan dess besöker 

polisen skolan två till tre gånger per vecka. Man satsar på att bli en del av 

skolan och tittar in för att ta en fika eller bara prata lite med ungdomarna. I 

början var det många som höjde på ögonbrynen och undrade vad som hänt 

eftersom polisen var där. Men efter några veckor hade de vant sig vid 

polisens närvaro och börjat föra en dialog med dem. Polisen börjar lära sig 

namnen på eleverna, vilket är mycket positivt om man skulle råka på dem 

på stan, eller någon sen natt. Det är lättare att få en person att lyssna och 

förstå budskapet om man kan individualisera denne.  

 

På skolan har man ett ungdomsteam. De består av representanter från 

socialen, skolan och ungdomsgården och träffas en gång/månad för att 

diskutera situationen på området kring skolan. Skulle det storma lite extra 
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kring en specifik elev kallar man till ett så kallat ”orosmöte”, där 

föräldrarna också finns med. Vi frågade Carina om det finns ett behov av 

att polisen är närvarande för att på så sätt nå ungdomarna. Hon svarade då 

att det är av stor vikt och hon ser det som naturlig del av det förebyggande 

arbetet. 

 

Man har delat upp skolan i fem olika avdelningar med en omgång 7:or 8:or 

och 9:or i varje område. Detta för att skapa ett gott samarbete på skolan, 

och få en mer gemytlig atmosfär. Detta tycker Carina att man lyckats med 

 
3.2          Intervju med ordningspolis Maria Johansson 

Maria berättar att Umeå stad är indelad i olika områden, varav polisens 

turlag har ansvar för varsitt. Under närpolisreformen på 90-talet fanns det 

kvarterspoliser som var ute i skolorna för att bl.a. informera om polisens 

verksamhet. I dagsläget finns det dock ingen tid avsatt för sådant arbete.  

 

Maria är med i ett turlag där det finns en hel del ungdomsintresse. Detta 

startade på uppdrag från polisledningen för några år sedan. Kontaktperson 

blev ordningspolis  Malin Säfström.  

 

Maria skulle gärna se att polisen istället fick särskild tid avsatt för att jobba 

med Umeås skolor. Hon skulle även gärna se att en särskild ungdomsgrupp 

startades.  

 

Maria säger vidare att arbetet på skolan verkligen ger resultat. När de 

sedan möter ungdomarna på stan en kväll är den ett stort plus att man 

träffats tidigare i en mer avslappnad atmosfär. De lyssnar mer på vad 

polisen har att säga.  

 

3.3          Redovisning av enkäten  
Enkäten besvarades totalt av 67 elever. Bland dessa hade 87 % nordisk 

bakgrund (båda föräldrar födda inom Norden). 

64 % var killar och 36 % tjejer.
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  Enkätfråga 1a: 

Har du haft någon kontakt med polisen?
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Enkätfråga 2: 

Hur var den kontakten?
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   Medelvärde:6,7   

  Antal svarande: 37   
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Enkätfråga 5: 

 

 

 

På Hagaskolan har ca hälften av eleverna haft kontakt med polisen.  De 

eleverna som då haft kontakt har ett snitt på 5,9. Fyra stycken av 

ungdomarna hade haft kontakt med polisen genom att de begått brott här 

låg snittet något lägre 4,3. De kontakter som skedde då inte brott hade 

begåtts ligger på 7,0. 

På Ersängskolan visar enkätsvaren att ca 60 % av eleverna haft kontakt 

med polisen. Den kontakten har ett snitt på 6,6. Fem stycken av 

ungdomarna hade haft kontakt med polis genom att de begått brott här låg 

också snittet något lägre 5,6. De av kontakterna som skett utan brott hade 

ett snitt på 7,0, en utav eleverna var utan åsikt.  

På Minervaskolan har ca 60 % av eleverna haft kontakt med polis där var 

snittet högst av de tre skolorna, 7,6. Fyra utav dessa hade genom att de 

begått brott haft kontakt med polisen här var snittet också högst 5,5. De 

utav kontakterna som skett utan brott hade ett snitt på 6,1. 

Man kan se att bland de som begått brott och därmed haft kontakt med 

polisen så sjunker medelvärdet för vad de tycker om polisen idag.  

 

 

 

 

Vad tycker du om polisen idag?       
(Medelvärde/skola.1=Mycket dålig, 10= Mycket bra)      

  Haga Ersäng Minerva Antal  
Kontakt i samband med brott  4,3 5,6 5,5 13 
Kontakt utan brott 6,6 7 6,1 24 
Ej haft kontakt 5,2 6,7 6,6 30 
      
    Totalt:67 
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Enkätfråga 4: 

Har din attityd till polisen förändrats under din uppväxt? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkätfråga 7:  
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På enkätfråga fyra var eleverna i stort sett eniga på de tre skolorna. 
Attityden till polisen hade inte förändrats under uppväxten. 

 
Enkätfråga 7: 

Kan du tänka dig att jobba som polis i framtiden?

3

1

10

3

10

13

1

17

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Hagaskolan Ersängskolan Minervaskolan

Ja:5    Nej:30   Kanske:32

A
n

ta
l 

e
le

v
e

r

Ja

Nej

Kanske

 

Här ser man att på Hagaskolan kan 63 % av eleverna inte tänka sig att 

jobba som polis, vilket är den högsta siffran på de tre skolorna. 

(Ersäng=43% och Minerva=18%). På Minervaskolan har 82 % svarat Ja 

eller kanske vilket i sin tur är den högsta siffran på den här 

frågan.(Ersäng=57% och Haga=30%).  

 
 

Enkätfråga 6: 
Här följer en sammanställning av svaren på fråga sex i enkäten. De svar 

som ansetts relevanta för arbetet har tagits med, vilket innebär att en del är 

exkluderade. Detta innebär såklart inte att dessa svar i sig är ointressanta. 
 

Kan samarbetet mellan ungdomar och polis förbättras? 

a) Om Ja, hur?
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Hagaskolan 

¤ ”Genom att synas och besöka skolor” 

¤ ”Det beror helt på personen tycker jag. Men en polis ska inte vara 

otrevlig utan anledning” 

¤ ”Dom flesta ungdomar tycker nog att polisen ska låta dem vara, men det 

går inte att genomföra.” 

¤ ”Lita mer på eachother” 

¤ ”Försöka konversera bättre” 

¤ ”Mindre ungdomar som super, röker och snusar” 

¤ ”Vet inte riktigt, men det borde gå” 

¤ ”Om ungdomar lyssnar mer på polisen. ” 

¤ ”Att hålla sig till lagen.” 

Ersängsskolan 

¤ ”Absolut, ungdomar ska försöka öppna sig för poliser och samarbeta, 

för deras skull.” 

¤ ”Men ändra ungdomars syn på polisen. Många gillar inte er.” 

¤ ”Polisen borde engagera sig mer om ungdomarna.” 

¤ ”Strunta i trimmade mopeder.”  

¤ ”Om någon berättar mer om vad dessa personer gör, hur de bemöter 

folk som behöver hjälp eller nått.” 

¤ ”Var lite gladare istället för att vara så neutrala.” 

¤ ”Beror på vem ungdomen är” 

¤ ”Jo, men vissa poliser är väldigt otrevliga och håller på ibland, men den 

skulle nog kunna bli bättre på något sätt, fast jag vet inte hur. ” 

¤ ”Polisen kan bli mer aktiva i ungdomarnas vardag, så mötena blir mer 

avspända.” 

¤ ”Ni berättar för dom att ni är där och kan hjälpa dom.” 

¤ ”Prata mer med ungdomarna” 

¤ ”Mer information om vad det innebär att vara polis.” 

¤ ”Poliser kan bli trevligare mot oss ungdomar och sluta vara så 

misstänksamma.” 
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¤ ”Ungdomar som har sett nått hända kan säga till polisen vad dom såg. 

Det är inte många som gör det.” 

¤ ”Dom kan bli mer rättvis.” 

Minervaskolan 

¤ ”Det är bra, men kan påverkas mer om man blir mer kompis/mer 

synlig” 

¤ ”Göra mer besök på skolor eller på ungdomsgårdar” 

¤ ”Poliser kan vara trevligare!” 

¤ ”Jag vet inte hur samarbetet är nu” 

¤ ”De borde åka till skolor och informera om lagar och sånt som är hyfsat 

relevanta för dagens ungdomar.  

¤ ”Poliser kan lyssna mer på vad ungdomarna tycker om olika lagar, 

samtidigt som ungdomarna bör lyda polisen oftare.”  

¤ ”Jag har inte haft någon kontakt med polisen. Jag vet inget om polisen 

idag mer ingående, så jag har ingen aning om hur samarbetet mellan polis 

och ungdomar är. Kanske kan det förbättras eftersom jag inte vet något.”  

¤ ”Mer att man får veta vad de är för något istället för att man ska tro att 

det är tråkiga personer som vill sätta fast en. ” 

 

Gemensamt för svaren på den här frågan var att man på alla tre skolorna 

ville se att polisen kom ut till skolan och berättade om sin verksamhet. På 

Hagaskolan var det hela sex stycken elever som skrev ner detta önskemål 

och på Minervaskolan var siffran fem stycken. 

 

b) Om nej, varför inte? 
Hagaskolan 

¤ ”Poliser e jobbiga” 

¤ ”Det kanske är möjligt, men ungdomar vill ju kunna göra brott utan att 

få konsekvenser för det.” 

Ersängskolan 

¤ ”För att poliser i allmänheten är sjuka! Alla är svennejävlar som är 

högmodiga! Skaffa en invandrare, jag skulle då kunna gilla er.” 

¤ ”Jag tycker att det är bra som det är.” 
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¤ ”Vet inte, jag vet inte hur dom samarbetar nu.” 

Minervaskolan 

Inga nej… 
 

Enkätfråga 8: 

Egna funderingar och synpunkter 
Hagaskolan 

¤ ”Vad gör ni med vapen som ni tar från olika personer?” 

¤ ”Vad ger störst påföljder? Om jag när jag är 14 år kör trimmad moppe 

eller lätt mc?”  

¤ ”Vissa poliser kan vara otrevliga. Det pallar jag inte.” 

¤ ”Varför så mycket lagar?” 

Minervaskolan 

¤ ”Det finns för mycket onödiga lagar, t.ex. hjälm-lagen. ” 

¤ ”Bra att nu kom och berättade!” 

¤ ”Bra att ni kom!! (Vi slapp SO  ) ” 

¤ ”Vad gör polisen mest på sin arbetstid? ” 

¤ ”Jag undrar vad alla poliser gör när man inte ser dem. ” 

Ersängskolan 

¤ ”Poliser gör ett underbart jobb, ser fram emot alla polisers framtid!” 

¤ ”Jag gillar inte polisen” 

¤ ”Jag kan tänka mig vara en polis men det är inte vad jag vill göra i 

framtiden.” 

¤ ”Varför har poliser så neutral attityd ?” 

¤ ” När jag blir stor ska jag bli en polis…LÖGN! Är ni munkätare på 

riktigt?! ” 
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Ostrukturerade intervjuer angående enkäten  
Lisa, Minervaskolan 

Lisa tycker att polisen i regel gör ett bra jobb. Hon kan själv tänka sig att 

jobba som polis i framtiden. Dock tycker hon att polisen är ute och 

informerar för lite på skolorna. Hon vill se en förbättring på den punkten, 

då det skulle ge större inblick i polisens verksamhet.  

 
Johan, Minervaskolan 

Den enda egentliga kontakt han haft med polisen i Umeå var när han 

cyklade på en trottoar som var avsedd för gående. Han blev då ombedd att 

inte cykla där. 

Han upplevde bemötandet från polismannen som korrekt. När Johan var 

yngre upplevde han polisen som något mer positivt än idag, orsaken till 

detta är att när han var yngre var allting med polisen ”häftigt”. Idag 

upplever han mer att han känner sig jagad av polisen. Och säger varje gång 

han ser en polis så ryggar man ju till. 

Johan känner avsaknad av polisen i skolan som en naturlig del. Han känner 

även att han gärna vill veta mer om polisen och vad polisen arbetar med. 

 

Malin, Ersängskolan 

Hon berättar om en kontakt hon hade med polisen i samband med en 

mopedolycka. När Malin låg på en brits inne på akuten kom två poliser dit 

för att prata med henne. De bad om legitimation och upptäckte då att 

Malin ännu inte fyllt 15 år (hon var vid tillfället 14 år). Poliserna blev då 

mycket aggressiva och ifrågasatte att Malin suttit på en moped fastän hon 

ännu inte hade rätt ålder inne. Detta gjorde Malin mycket upprörd eftersom 

hon fortfarande befann sig på akuten. Hon var chockad och ledsen efter 

olyckan och tyckte att polisernas bemötande var obehagligt.  

I övrigt tycker dock Malin bra om poliser. Hon har inget emot att bli 

stoppad av polisen när hon kör moped, så länge bemötandet är det rätta. 

Hon beskriver ett bra bemötande som ett objektivt och trevligt sådant, 

istället för att vara misstänksam och sur.  
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Ali, Ersängsskolan  

Ali säger att han tyckte att kontakten med polisen fungerade bra för 

ungefär ett år sedan. Nu har dock kontakten försämrats då han ej längre ser 

polisen lika ofta längre. 

Ali kände det som en trygghet att polisen kom och besökte skolan, han tror 

att anledningen till att polisen inte längre kommer lika ofta nu är att det 

tidigare fanns en del problem med vissa gäng som nu har slutat på skolan. 

Han upplever på det stora hela att hans inställning till polisen har 

förbättrats sedan han började på högstadiet. 

Ali tror att många är rädda att anmäla brott till polisen då man är rädd för 

hämnd. 

Han säger att i framtiden skulle han kunna tänka sig att bli polis. 

 

Pia, Hagaskolan 

Pia berättar att hon inte vet så mycket om polisens verksamhet. Hon har 

därmed svårt att ta ställning till vad hon tycker om den. Vid fråga om hon 

skulle kunna tänka sig att jobba som polis svarar hon ”Nej, för att det inte 

verkar så kul att åka omkring i en bil hela dagarna”. Pia tycker att polisen 

ska komma ut mer i skolorna och informera om dess verksamhet. 

 
Mikael, Hagaskolan. 

Mikael säger att det är sällan man ser polisen på skolan, det händer att man 

ser polisen på stan ibland. Han har ingen direkt erfarenhet av polisen själv 

men han har ju hört av andra hur polisen jagar en del kompisar. Särskilt då 

de kör moped, han tycker att polisen borde jaga riktiga bovar istället. 

 

Från intervjuerna kan man utläsa att ett bra bemötande från polisens sida är 

viktigt för ungdomarna. En ständigt återkommande synpunkt är att de vill 

att polisen kommer ut på skolor och informerar, bl.a. om lagar och 

polisens arbete. 
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3.4          Kritisk granskning av resultat 
Att urvalet har en begränsning till att utgöra endast en klass per skola, här 

skulle om tid och möjlighet fanns även intresse finnas att från författarna 

undersöka fler klasser per skola. I enkäten definierar vi inte ordet kontakt, 

det som för en person innebär kontakt  behöver ju inte för en annan 

upplevas som en sådan. 

 

4.           Diskussion  
Vad har ungdomarna på skolorna Hagaskolan, Minervaskolan, 

Ersängskolan för inställning till polisen?  Närpolisreformen ska enligt 

teorin haft för avsikt att komma medborgarna närmare och således även 

våra ungdomar. 

 Från våra svar i enkät delen kan man utröna att ungefär hälften av de 

svarande ungdomarna från samtliga skolor haft kontakt med polisen. Detta 

är med stöd utav rapporten en låg siffra med tanke på att en del personal 

vid skolorna anser att det redan idag finns ett gott samarbete och att 

polisen ofta frekventerar skolan. 

 

 De utav ungdomarna som har uppgett att de haft kontakt med polis uppger 

på det stora hela att de fått ett bra bemötande. Har skolan ungdomarna går 

på någon betydelse för deras inställning till polisen? Enkäten visar att vid 

Minerva skolan var man något mer positiv vid sin kontakt än övriga 

skolor.  

I enkäten fanns en frågeställning om vad ungdomarna tycker om polisen 

idag? Här har vi undersökt om det spelar någon roll om kontakten skedde 

sedan brott har begåtts eller utan. Här visar undersökningen att man var 

något mer negativ i sina svar då kontakten skett med anledning av brott. 

 

 Ersängskolan var något mer positiv till polisen idag, skolan har tidigare 

haft problem med vissa gänggrupperingar. Detta kan tyda på att polisen 

här lyckats att skapa en grund till ett bra förtroende utifrån enkäten. 

Kan ungdomarna som vi talat med i framtiden tänka sig att välja polis 

yrket? Här visar svaren att Ersängskolan var något mer positiva än övriga. 
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Dock hade Minervaskolan högst andel kanske svarande på denna fråga. Är 

samarbetet mellan polis och ungdomar tillräckligt bra eller kan det 

förbättras?  

 

Utifrån de intervjuer vi företagit kan man se att ungdomarna entydigt anser 

att polisens närvaro är för låg och gärna ser att polisen oftare besöker 

skolan och informerar, eller kan spontant komma utan att någonting måste 

ha inträffat. Och därigenom på ett naturligtsätt vara en trygghetsfaktor för 

ungdomarna. 

 
4.1           Slutsatser och förslag 

Genomgående fick vi intrycket av att ungdomarna inte visste så mycket 

om polisen och dess verksamhet. På frågan ”Vad är en polis för er?”, fick 

vi svar som ”någon som åker runt i en bil hela dagarna” och ”jag vet inte 

riktigt vad en polis sysslar med”.  Många var dock positiva till att vi var 

ute och pratade med dem, och såg gärna att polisen kom ut till skolorna för 

att berätta mer om dess verksamhet.  

 

Om man har svårt att definiera vad någonting faktiskt är och står för, kan 

det lätt bli att man fruktar det. Detta kunde vi ana hos en del av 

ungdomarna, när det gällde deras förhållande till polisen. De upplevde 

polisen som något obehagligt som bara dök upp vid akuta, och oftast 

jobbiga, situationer. Här måste vi försöka möta ungdomarna i deras 

vardag, och bli en naturlig del av den. Istället för att vara någonting farligt 

som bara vill ”sätta dit” dem. Dessa möten kan lämpligast ske på ställen 

där ungdomarna ofta befinner sig, t.ex. genom att man besöker skolor och 

fritidsgårdar. 
 

Vi fick ofta under samtalen höra att ungdomarna tycker att polisen är ”vi 

och dom”, vissa visade även på rädsla för polisen. Det är något man måste 

jobba på att få bort då respekt bygger på tillit och förtroende. Ungdomarna 

kände också att de visste för lite om vad polisens verksamhet går ut på. 

Många var intresserade att få mer information om polisens arbetsuppgifter. 
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Det fanns ofta en spontan nyfikenhet på samtliga skolor. Gärna genom att 

polisen kommer till skolan och visar upp sig och sin utrustning. Grunden i 

bemötandet till ungdomarna skall vara som man själv vill bli bemött. Vi 

som poliser måste komma närmare ungdomarna i deras vardag det kan ju 

vara genom spontana besök vid skolor och platser som ungdomarna 

frekventerar. Och att polisen inte bara behöver komma när något akut har 

inträffat. Vi som poliser skall vara med och bygga upp en bild av polisen 

som en god och hjälpande förebild för ungdomarna. När blir bilden då 

positiv av polisen? När ungdomarna får insikt att polisen inte är något 

obehagligt utan bakom uniformen finns vanliga människor. 

 

I framtiden skulle studenterna på polisutbildningen kunna vara behjälpliga 

i denna fråga. Genom att lägga in besök på skolor i förslagsvis 

ungdomsmomentet kan man skapa en dialog redan innan de blivit färdiga 

poliser.  
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Enkätundersökning till ungdomar i 9:e klass  
-  Jag är en                   ¤ Tjej          ¤ Kille 

 

- Jag är född i (vilket land?) ……………………………………………………………………. 

 

- Min mamma är född i (land) ………………………………………………………………….. 

 

- Min pappa är född i (land) ……………………………………………………………………. 

 

- Jag bor ihop med (mamma, pappa, syskon, andra…)…………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

1. a) Har du haft någon kontakt med polisen ?  ¤ Ja ¤ Nej 

 

    b) Om ja, på vilket sätt ?……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Hur var den kontakten ? (vid flera kontakter, kryssa i flera alternativ) 

 

1.            2.            3.            4.             5.             6.            7.            8.            9.            10.    

Mycket                        OK          Mycket 

Dålig              bra   

 

3. Har du begått något brott som gjort att du träffat polisen ?  ¤ Ja ¤ Nej 

 

4. Har din attityd till polisen förändrats under din uppväxt? 

 

1.                             2.                                3.                               4.                                5.             

Mycket          Lite   Ingen              Lite        Mycket 

Sämre                 sämre  förändring              bättre      bättre  

 



 

5. Vad tycker du om polisen idag?  

 

1.            2.            3.            4.             5.             6.            7.            8.            9.            10.    

Mycket                        OK          Mycket 

Dålig              bra   

 

6. a) Kan samarbetet mellan polis och ungdomar förbättras ?  ¤ Ja ¤ Nej 

 

   b) Om ja, hur? ……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

   c) Om nej, varför inte? ……………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Kan du tänka dig att jobba som polis i framtiden? ¤ Ja ¤ Nej ¤ Kanske 

 

 

8. Egna funderingar och synpunkter………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


