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 Sammanfattning 

Rapportens huvudsakliga syfte är att undersöka om polisens bemötande mot 

personer som har begått brott har någon betydelse för om de kommer att begå 

ytterligare brott. Rapporten inriktar sig på intervjuer med dels poliser och dels 

med personer som har någon form av kriminalitet bakom sig. Vi delar in de 

kriminella personerna i tre kategorier; ungdomar, personer som har begått enstaka 

brott samt vanekriminella. Genom de här intervjuerna och med hjälp av krimino-

logiska teorier har vi kommit fram till att polisens bemötande har stor inverkan på 

de personer som har blivit föremål för ett ingripande från polisen. Samtliga tre 

kategorier påverkas av polisens bemötande, dock på lite olika sätt. Ett samlat 

resultat från samtliga av de grupper som vi har intervjuat är att polisens 

bemötande direkt får konsekvenser i ett följande förhör. Eftersom vi har kommit 

fram till att polisens bemötande har stor inverkan på personer som har begått brott 

anser vi att alla poliser skall känna till det här och beakta det i sitt arbete.  
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1  Inledning 

Det talas ofta om att polisens bemötande av brottsoffer och målsäganden är viktigt 

och det läggs ner en hel del arbete på det här på polisutbildningen. I många 

övningar, både praktiska och teoretiska får vi öva detta. Vi bedöms av lärare i hur 

vårt bemötande av de personer vi möter i övningarna är och får feedback på detta.  

En del i bemötandet av brottsoffer är att berätta och informera dem om FUK 13 § 

där rättigheter för den som utsatts för brott står. En term som ofta diskuteras är 

sekundär viktimisering. Det innebär att polisens bemötande mot ett brottsoffer som 

redan är utsatt för en kränkande händelse genom det brott som han eller hon har 

blivit utsatt för, återigen kan känna sig kränkt om polisen ger ett dåligt bemötande 

eller nonchalerar det brott de har blivit utsatta för. I vår rapport har vi lyft fokus från 

bemötandets inverkan på de som blivit utsatta för brott och istället valt att belysa 

vad polisens bemötande av de kriminella kan få för konsekvenser i deras eventuellt 

fortsatta kriminella karriär.  

1.1 Bakgrund 

I kursplanen för polisutbildningen ingår ett moment där vi som studenter får 

möjlighet att fördjupa oss i ett valfritt ämne med polisiär anknytning. Vi började 

fundera i banor kring polisens bemötande och instinktivt kom vi att tänka på just 

polisens bemötande av brottsoffer och vittnen, vilket är ganska naturligt med tanke 

på att det tas upp under utbildningen. Vi fick då en fundering kring om även detta 

kunde ha betydelse ur gärningsmannasynpunkt. Vi tyckte det var mer intressant 

eftersom vi inte hade någon kunskap om detta. Denna nyfikenhet och frågeställning 

gjorde att vi ville fördjupa oss i det här ämnet. 

1.2 Syfte  

Vårt övergripande syfte är att undersöka hur polisens bemötande av dem som har 

begått brott påverkar personens benägenhet att fortsätta begå brottsliga handlingar 

samt dennes inställning till polisen. Genom att belysa de här frågorna vill vi även 

undersöka om det finns någon skillnad mellan polisens respektive de kriminellas 

syn på frågan. Vi vill slutligen komma fram till ett förhållningssätt ur bemötande-

synpunkt som minimerar benägenheten hos den kriminelle att återfalla i brott. 



 

 2  

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur påverkar polisens bemötande brottslingar och deras fortsatta kriminella 

karriär? 

• Är polisen medveten om sitt beteende i sitt dagliga polisarbete? 

1.4  Avgränsningar 

För att vår undersökning inte ska bli alltför bred men för att vi ändå ska få en så bra 

bild som möjligt av situationen har vi valt att arbeta mot tre grupper av kriminella; 

ungdomar, vanekriminella samt personer som har begått enstaka brott. Det finns 

ytterligare ett skäl till att vi valt just de här tre grupperna. Vi vill undersöka om det 

finns någon skillnad mellan hur poliserna bemöter de olika grupperna och hur 

benägna de är att påverkas.   

1.5 Tillvägagångssätt/Metod 

Vår empiriska undersökning grundar sig i intervjuer. För att få en så nyanserad bild 

som möjligt av vår problemställning valde vi att genomföra intervjuer med både 

kriminella och poliser. Vid intervjuerna med de kriminella strävade vi efter att få 

med personer från samtliga av de tre grupper av kriminella som vi nämnt i 

föregående avsnitt. Vi ville även intervjua någon som tidigare har begått brott men 

som nu har lagt av med kriminaliteten. Organisationen KRIS (Kriminellas revansch 

i samhället) hjälpte oss att komma i kontakt med de här personerna. Dessutom 

gjorde vi ett besök på en anstalt i närheten av Umeå där vi genomförde intervjuer 

med personer som avtjänar ett fängelsestraff för första gången. Vi hade ingen 

möjlighet att själv välja ut intervjupersoner på fängelset utan fick ge önskemål till 

personalen på fängelset som ordnade med intervjuerna.  

 De poliser som medverkar i undersökningen arbetar som ungdomsutredare i 

Stockholm och Umeå. Anledningen till att vi valt att intervjua ungdomsutredare är 

att en av de grupper som vi har undersökt är just ungdomar. Samtliga poliser vi har 

pratat med har startat sina karriärer som ordningspoliser.  
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 Resultatet av den empiriska undersökningen kan inte ses som en absolut sanning. 

Syftet med undersökningen är istället att ge en fingervisning om vilka konsekvenser 

polisens bemötande mot kriminella kan få. Vi hoppas och tror att den här rapporten 

kan vara en hjälp dels för oss själva i vårt framtida yrke, och dels för andra poliser 

som arbetar i yttre respektive inre tjänst.  
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2 Teori 

2.1  Definition av begrepp 

Ungdomar 

Med ungdomar i den här rapporten avses åldern 15-20 år 

Personer som har begått enstaka brott 

Personer som har begått enstaka brott av ganska lindrig karaktär 

Vanekriminella 

Personer som har begått flera brott under en längre tid.  

LKC 

Länskommunikationscentralen  

VB 

Vakthavande befäl 

FUK 13 § 

Förundersökningskungörelsen 13 § 
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2.2  Teoretiska utgångspunkter 

Med stämplingsteorin1 menas att samhällets reaktioner och syn på individens 

handlingar skapar en självuppfattning hos individen samt en reaktion på om 

handlingen var rätt eller fel. En av stämplingsteoretikerna, Tannenbaum, ansåg att 

samhällets stämpling av en person som har begått en kriminell handling som 

kriminell, kan få personen att till slut uppleva sig själv som kriminell. I och med 

denna självuppfattning finns det risk att personen lever upp till den kriminella 

identiteten. Detta ger till följd att personen fortsätter att begå mer och mer 

kriminella handlingar och fortsätter att utveckla sin kriminella karriär. Det här är 

något som vid en första anblick sätter fingret på problematiken i vår frågeställning. 

Det här fenomenet kan uppstå när till exempel polisen skall skyddsvisitera en person 

som har blivit omhändertagen. Personen som blir omhändertagen kanske inte alls är 

kriminellt belastad sen tidigare, utan har bara blivit lite för berusad och uppträder 

stökigt. Om han vid omhändertagandet blir behandlad som en kriminell från 

polisens sida, och om han själv upplever det som så, är risken stor att allmänheten 

som står och tittar på stämplar honom som en kriminell person. Detta medför då 

enligt stämplingsteorin att personen accepterar den här synen på sig själv och beter 

sig därefter. Det här kan till exempel vara en skyddsvisitation som sker på ett 

förnedrande sätt framför folk som står och tittar på, kränkande tillmälen eller 

onödigt våldsanvändande. Det här kan också gälla vid andra typer av ingripanden 

från polisens sida som till exempel vid snatteri eller vid fordonskontroll. Enligt 

Tannenbaums teori kan alltså polisen som en del av samhället bidra till att peka ut 

en person som kriminell genom de konsekvenser som personen får uppleva av sitt 

handlande genom polisen. Därmed skapas och accepteras denna syn på sin 

personlighet hos personen. Det här kan då resultera i att självuppfattningen föder ett 

beteende för att leva upp till personens numer skapade identitet.  

 En annan teori som också kan ge svar på vår frågeställning är Travis Hirschis 

teori om sociala band2. Den handlar om hur starka sociala band en individ har till 

andra grupper och individer och vad det kan få för konsekvenser för individens 

                                                
1 Sarnecki, 2003 
2 Ibid 
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handlande. Ju starkare banden är desto mindre är sannolikheten att individen begår 

handlingar som strider mot samhällets normer. De sociala banden kan delas upp i 

fyra element som vart och ett fungerar som en skyddsfaktor för individen; 

anknytning, åtaganden, delaktighet och övertygelse. Dessa skyddsfaktorer avgör hur 

påverkad en individ blir av den stämpling som individen kan utsättas för vid till 

exempel ett ingripande av polisen. Då en individ blir föremål för ett ingripande, där 

en tydlig stämpling förekommer från polisens sida, spelar de sociala banden stor 

roll. Om personen har starka sociala band i form av till exempel god kontakt med 

sina föräldrar, minskar risken att personen kommer att påverkas av polisernas 

beteende. Har personen svaga sociala band till sina föräldrar och vet att de ändå inte 

kommer att bry sig om vad personen har gjort, ökar risken att stämplingen kommer 

att ge effekt. Även respons från sina kompisar av sitt handlande kan få effekt. 

Tycker de att personens agerande är tufft och häftigt förstärks stämplingens verkan 

ytterligare. Personen kommer att leva upp till den bild personen har skapat av sig 

själv och som uppkommit genom respons från samhället, i detta fall positiv respons 

på hans handlande av sina kompisar. 
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3  Resultat/Empiri 

Intervjuerna med poliserna skiljde sig något mot intervjuerna med de kriminella. Vi 

fick höra flera olika synsätt och berättelser om polisens bemötande mot de 

kriminella. Det fanns dock några faktorer som återkom i det flesta intervjuerna och 

därför har vi valt att redovisa de här. De namn som förekommer i resultatdelen är 

fingerade. 

3.1  Intervjuer med poliser 

I det här avsnittet har vi valt att göra en sammanfattning av alla de tre intervjuer vi 

genomförde med poliser.  

 Samtliga poliser är överens om att det är fullt möjligt att påverka en person som 

har begått brott. Det spelar ingen roll om det är en person som har begått ett enstaka 

brott, en ungdom eller en vanekriminell, alla går att påverka men det måste ske på 

olika sätt, menar poliserna. Ungdomsutredarna i Umeå berättar att när ungdomar 

kommer till polisstationen på förhör för första gången känner de ofta stor skam och 

är ångerfulla. Att låta föräldrar och syskon få reda på vad som har hänt och även få 

dem att förstå allvaret med vad personen har gjort är viktigt.  

”Ungdomarna är lättare att påverka, dom KAN man påverka” 3 

När man förklarar för den unge att dennes beteende även påverkar dennes familj, 

gör det ofta ett stort intryck på den unge. När vi lägger fram det på det här viset 

förstärks skammen ofta, berättar poliserna. En av poliserna uppger att 94-96 % av 

ungdomarna som kommer på förhör aldrig mer kommer tillbaka.   

 De personer som vi i den här rapporten kallar för ”personer som har begått 

enstaka brott” är inte lika lätta att påverka som ungdomarna är, men det går.  

”Man får bara använda lite andra metoder” 4 

De här personerna har ofta både familj och ett arbete som de är väldigt rädda om. 

Det är därför viktigt att försöka få dem att förstå att familjen kan ta skada av deras 

                                                
3 Beata på Umeåpolisen 
4 Micke på Umeåpolisen 
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agerande. Ett vanligt brott bland de förstagångsförbrytare som vi har intervjuat är 

rattfylleri och konsekvenserna för en sån här händelse kan vara att både arbete och 

körkort kan vara i fara, vilket de givetvis vill undvika. 

 Lotta som arbetar som ungdomsutredare på Rinkebypolisen menar att ungdomar 

som börjar med kriminalitet i tidig ålder ofta kommer till ett skede i livet då de 

stannar upp och funderar kring vad de håller på med. Detta brukar inträffa vid 20 års 

ålder då de antingen tar beslutet att lägga av, eller så fortsätter de med sin 

kriminalitet. Att som polis försöka påverka dessa ungdomar under den tid de har att 

göra med dem tror hon kan fungera som en faktor då merparten av dem väljer att 

sluta med kriminalitet i detta skede i livet. När Lotta går på stan händer det att 

ungdomar som hon haft i utredningar hälsar och kommer fram och pratar med 

henne. Det ser hon som ett kvitto på att hon har lyckats ur kontakt- och 

bemötandesynpunkt. 

 Samtliga poliser poängterar att bemötandet från de poliser som ingriper på plats 

mot en person som har begått brott, är oerhört viktig då det påverkar hur det senare 

förhöret hos utredarna blir. Ett dåligt bemötande på platsen för ingripandet kan ofta 

medföra att personen har en negativ attityd och inte alls vill medverka i förhöret och 

tvärtom kan ett bra bemötande få ett följande förhör att flyta oproblematiskt och ge 

goda resultat. 

 Om polisens bemötande av någon anledning skulle bli dåligt så tror poliserna 

från Umeå att det kan bero på de enskilda polisernas dagsform.  

”Polisen kanske har bråkat med frugan tidigare under dagen. Missar dom sen 

lunchen kan det gå ut över den personen som dom ska omhänderta.” 5 

Hur personen som omhändertas agerar spelar också stor roll. ”Är han kaxig och 

otrevlig mot poliserna, så tror jag poliserna använder hårdare tag tillbaka” 6. De 

finns även en jargong mellan de lite mer vanekriminella och poliser. Efter ett tag lär 

de sig varandras sätt att arbeta och det blir en form av samarbete. Micke menar att 

om de kriminella är schyssta mot oss är vi schyssta mot dem. Lotta från 

                                                
5 Beata på Umeåpolisen 
6 Micke på Umeåpolisen 
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Rinkebypolisen menar att de avgörande faktorerna som spelar in för hur bemötandet 

blir är hur trygg polisen är i sin yrkesroll samt hur många år polisen har i tjänst. Hon 

håller även med poliserna från Umeå om att den kriminelles beteende också spelar 

en stor roll.   

 På frågan om hur polisens bemötande har förändrats över tid, så tror Micke att 

det var lättare att trampa över förr. Han arbetade som ordningspolis i Stockholm på 

70-talet. Ett dåligt bemötande på den tiden gick det att komma undan med på ett helt 

annat sätt än vad det gör idag. Idag har du kontakt med vakthavande befäl hela tiden 

och du redovisar allting du gör till kommunikationscentralen, berättar Micke. 

Medias bevakning är också mycket större idag än vad den var då. Om en polis 

trampar över idag så älskar media att rapportera om det. Det tror poliserna spelar en 

stor roll för varför polisernas bemötande har blivit bättre med åren.  

3.2  Intervjuer med ungdomar som har begått brott 

Jimmy, 20 år, avtjänar ett 16 månader långt fängelsestraff för narkotikabrott. Han 

har kommit i kontakt ett flertal gånger med polisen, både som målsägande och som 

gärningsman. Hans erfarenheter av mötena med polisen är enbart positiva ur 

bemötandesynpunkt. Då han blev gripen för narkotikabrott upplevde han ett korrekt, 

lugnt och bra bemötande från poliserna som ingrep mot honom. Han kände att de 

brydde sig om honom och inte bara såg honom som en kriminell. Detta tror han kan 

ha berott på att han var ung när han blev gripen. Han tror att polisen kommer längre 

genom att vara trevliga i sitt bemötande och att man ofta blir trevligt bemött tillbaka 

och man själv bemöter andra trevligt. Han tror även att bemötandet och agerandet 

från den som poliserna ingriper mot spelar in för hur polisens bemötande blir. 

 Alex, 18 år, avtjänar ett tre månader långt fängelsestraff för rån. Han har varit i 

kontakt med polisen ett flertal gånger sedan 16 års ålder. Han har de gånger han haft 

med polisen att göra upplevt att han blivit bemött på ett bra sätt. Poliserna har varit 

lugna och trevliga. Han accepterar att polisen måste göra sitt jobb även om han 

poängterar att han vet att det finns poliser som inte alls bemöter folk på ett bra sätt, 

även om han inte stött på några sådana. Han tror inte bemötandet från polisens sida 

har betydelse för om personen kommer begå brott igen men hans bemötande mot 

polisen blir troligtvis trevligare med ett bra bemötande. 
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3.3  Intervjuer med de som har begått enstaka brott 

Två intervjuer genomfördes med personer som har begått enstaka brott. Båda anser 

att de för det mesta fått ett bra bemötande från polisen. Den första killen som vi 

pratade med, Benny, kom från ett litet samhälle i Norrland. ”Alla känner alla 

hemma”, säger han. Han har bra kontakt med de lokala poliserna och han upplever 

att de alltid varit trevliga mot honom. Han avtjänar två års fängelse för ekonomisk 

brottslighet, så han har inte haft så mycket kontakt med polisen. Men det var en 

polis som kom från Stockholm och som arbetade med utredningen om 

bokförningsbrottet, som hade en attityd som han inte hade behövt ha, berättar han.  

”När han gjorde husrannsakan hemma hos mig var det som att han skulle storma 

huset” 7 

”Han var även kaxig och otrevlig mot mig och behandlade mig på ett överlägset 

sätt” 8 

Han tror att det berodde på att han var från Stockholm och att ville visa norr-

länningarna hur det skulle gå till. När vi frågar honom om han tror att polisens 

agerande kommer att påverka honom när han avtjänat sitt straff och ska ut och 

arbeta igen så tror han inte att det kommer att göra det. Han säger att om det är 

något som kommer att påverka honom i hans fortsatta affärsverksamhet så är det allt 

som media har skrivit om honom. Men trots det och trots att han suttit i fängelse så 

tror han inte att folk kommer att ”se ner” på honom när han kommer ut. 

Sammanfattningsvis så tycker han att han har fått ett bra bemötande från polisens 

sida och hans uppfattning om polis och rättsväsendet har inte förändrats efter det att 

han hamnade i fängelse.  

 Vi intervjuade även en kille som avtjänar ett straff för grov oaktsamhet med 

narkotika. Vi kallar honom för Tony i den här rapporten. Han har egentligen bara 

haft en kontakt med polisen och det var när han blev gripen för det brottet som han 

nu sitter i fängelse för. Han hade ställt upp med sin ”brevlåda” för en kompis som 

fick narkotika skickat till sig via Tonys brevlåda. Det handlade om en stor 

narkotikahärva och Tonys namn dök upp när polisen grep en av de killar som sålde 
                                                
7 Benny 
8 Ibid 
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narkotikan. När Tony låg hemma i sin lägenhet en söndagsförmiddag kom det 

plötsligt in flera poliser i lägenheten med dragna batonger. Tony fick klä av sig alla 

sina kläder så att polisen kunde kroppsvisitera honom. Detta gjordes inne i Tonys 

lägenhet utan att någon av grannarna märkte något. Sen tog de med honom till bilen 

och körde till polisstationen. Tony tycker att poliserna gjorde ett bra jobb och de var 

inte onödigt våldsamma. Det gäller även de poliserna som senare höll i förhören 

med honom.  

3.4  Intervjuer med vanekriminella 

När vi pratade med de här personerna märkte vi direkt att de inte hade samma goda 

inställning till polisen som de två andra kategorierna. De har i samband med in-

gripande mot dem själva och deras kompisar blivit utsatta för kränkande tillmälen 

och glåpord från polisens sida. En av kvinnorna upplevde det som att de yngre 

poliserna generellt sett var mycket hårdare och otrevligare än de äldre poliserna. 

Hon var ofta kallad till förhör angående hennes pojkvän som handlade mycket med 

narkotika. På de här förhören upplevde hon poliserna som mer trevliga än de som 

arbetade i yttre tjänst. Hon har ofta blivit kallad för kränkande saker av polisen. Som 

exempel nämner hon att ibland när polisen var hemma hos henne och hennes sambo 

och gjorde husrannsakningar kände hon obehag och rädsla. Poliserna kallade hennes 

saker som ”dumjävel” och ”knarkarjävel” 9. Hon misstänktes senare för att ha begått 

ett ganska grovt brott vilket fick till följd att polisernas beteende mot henne blev allt 

värre. Under förhören var poliserna mycket otrevliga och överlägsna mot henne och 

hade dömt henne redan på förhand. Eftersom hon var, som det senare visade sig, 

oskyldig, upplevde hon de här påhoppen som väldigt jobbiga. Hon blev även 

trakasserad av poliser som inte var i tjänst när hon var ute och gick på stan. En gång 

blev hon uppringd på telefon av samma polis som hade trakasserat henne på stan. 

Han berättade att hon kommer att bli av med sina barn om hon inte skärper till sitt 

liv och slutar med drogerna. Det är just det här som hon är mest irriterad över hos 

polisen. Att poliserna alltid tycks veta vad som har hänt redan i förväg. Som vi 

nämnde tidigare har hon blivit kallad för ”knarkarjävel” av poliser. Detta trots att 

poliserna inte hade något som helst belägg för att hon verkligen använde narkotika. 

Hon tror att hennes inställning till polisen grundar sig delvis i hur hon har blivit 

                                                
9 Birgitta 
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bemött från dem, men också av hur uppfattningen av polisen var i de kretsar som 

hon umgicks i. På frågan om hon tror att polisernas beteende spelar någon roll för en 

kriminell person så tror hon att polisen bemötande är väldigt viktigt. Hon nämner 

som exempel att om poliserna är trevliga så får hon ett större förtroende för dem och 

då berättar hon också mer vid de efterföljande förhören. 

 Jonny upplevde sin första kontakt med polisen som skrämmande. Han var bara 

14 år och det som skrämde honom mest var hur hans pappa skulle reagera. Nu i 

efterhand skulle han velat ha en större konsekvens av sitt brott vilket han tror skulle 

avskräcka honom från att fortsätta med brottslighet.  

”Det skulle behövt varit tuffare redan från start” 10 

Han missbrukade mycket och begick brott för att finansiera sitt missbruk. I och med 

det här upplevde han att bemötandet mot honom från poliserna blev hårdare och 

hårdare och det var när han var som mest nere i missbruket som han upplevde de 

grövsta kränkningarna från polisen. Han fick höra kommentarer som: 

”Jag skulle inte ens pissa på dig om du brann ” 11 

”Din jävla sprutnarkoman” 12 

”Du är inte ens värd att torka skorna på” 13 

Efter en tid lärde han sig polisens spelregler. Han upptäckte att om han hjälpte 

poliserna med att till exempel plocka fram kniven ur fickan innan polisen skulle 

skyddsvisitera honom, så slapp han få en smäll i magen. Han kallar det för en 

ömsesidig respekt mellan honom och poliserna. Polisernas bemötande blev lite 

mildare och han blev inte medtagen för urinprov varje gång poliserna träffade på 

honom. Det var bara när han var riktigt påverkad och farlig för sitt eget liv som de 

tog med honom. När vi frågar honom vad han tror att polisens bemötande beror på 

tror han humöret hos polisen kan vara avgörande. Han pratar också om ”bad cops” 

och ”good cops”. De kriminella har också en stor del i ansvaret. Är de otrevliga mot 

                                                
10 Jonny 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Ibid 
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poliserna och gör motstånd, blir ofta poliserna mycket hårdare tillbaka. Han säger 

att i de kretsar som han umgicks i förut var poliserna ingenting värda. De var svin 

allihop. Han tror dock att polisen kan påverka personer som har begått brott mycket, 

särskilt om personen inte är så gammal. Han tror att det allt hårdare klimat som 

råder i samhället påverkar polisens bemötande. Han anser att det idag finns en 

machokultur som utvecklats i och med det hårdare klimatet. 

 Jonas, den tredje vanekriminella vi intervjuat berättar också att han ville ha 

tydligare och hårdare konsekvenser på sitt agerande när han var i början i sin 

kriminella karriär. Han hade föräldrar med missbruksproblem och som inte brydde 

sig om honom. Det var ingen som satte stopp. 

”Det blev aldrig några riktiga konsekvenser för mig” 14 

Han berättar om situationer när han och hans kompisar mött poliser som bara varit 

ute efter att ”jävlas” med dem. Efter sådana situationer hade han mord i tankarna när 

han tänkte på polisen. Jonas anser idag att polisens bemötande har stor betydelse för 

hur den kriminellas inställning till polisen är och chanserna till medverkan i en 

utredning. Han kan själv relatera till en utredning då han var misstänkt för bilinbrott 

och då han först hade en mycket otrevlig polis vilket gjorde att han inte alls pratade. 

Förhörsledaren byttes ut och den nya behandlade Jonas på ett trevligare sätt. Det 

slutade med att Jonas erkände brottet. 

3.5 Resultatsammanfattning 

Det som har framkommit under våra intervjuer är att alla de olika grupper som vi 

har intervjuat har åsikter och funderingar kring bemötandets betydelse och dess 

konsekvenser, positiva som negativa. Poliserna tror att de flesta poliser försöker 

vara professionella i sitt bemötande mot kriminella. Detta innebär att de är korrekta, 

tydliga och trevliga. De tror dock att det finns andra faktorer som spelar in på hur 

bemötandet blir. Dessa är hur trygg polismannen är i sin yrkesroll, hur många år i 

tjänst han har, dagsform samt agerandet och bemötandet från den som de ska ingripa 

mot. De tror att ett gott bemötande till slut kan få en som har begått brott att avstå 

från sådan fortsatt handling.  

                                                
14 Jonas 
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 De ungdomar som begått brott anser att polisens bemötande är viktigt då de tror 

att de kan påverka de unga som de ingriper mot och håller förhör med senare. De 

hade själva inga negativa erfarenheter av polisens bemötande men resonerade kring 

att om polisen bemöter en person trevligt får han ofta ett trevligt bemötande tillbaka. 

Detta tror de kan vara av vikt för utgången av ett kommande förhör. Ett bra första 

bemötande medför ofta ett mindre problematiskt förhör. De som bara begått ett 

enstaka brott instämmer med ungdomarnas uppfattning om bemötandets betydelse 

för den som blir föremål för ett ingripande och vad bemötandet kan få för 

konsekvenser. De vanekriminella hade sämre erfarenheter av polisens bemötande 

men menar samtidigt att bemötandet också har stor betydelse. De drar kopplingar 

mellan hur allvarlig kriminalitet de själva hamnade i och hur de blev bemötta av 

polisen. 
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4  Diskussion 

Diskussionsdelen är uppdelad i två underrubriker. Under den första rubriken som vi 

kallar för ”slutsatser” analyserar vi det viktigaste som har framkommit under våra 

intervjuer. Vi väver här in våra egna reflektioner, tankar och idéer. Efter det avslutar 

vi rapporten med att ge förslag till hur vi som poliser kan arbeta på ett effektivare 

sätt utifrån vad vi kommit fram till i vårt arbete.  

4.1  Slutsatser 

De poliser vi har talat med är rörande överens om att deras bemötande mot de 

personer som har begått brott har stor betydelse. Dels för deras syn på polis och 

rättsväsendet men även för om de kommer att begå brott igen. Poliserna tror att om 

de behandlar en person på ett felaktigt sätt och allmänheten ser på, kommer 

personen uppleva situationen som allvarligare än vad den egentligen är. 

Tannenbaum talar om det här fenomenet i sin stämplingsteori. Han säger att om 

samhället pekar ut en person som brottsling kommer han snart att acceptera den 

synen på sig själv och leva upp till den. De poliser som vi har pratat med tycker 

själva att de alltid behandlar de kriminella väl och har ingen kännedom om att det så 

skulle kunna vara fallet ute på fältet. De säger att de själva inte har gjort det och de 

har inte heller sett kollegor göra det.  

 Till skillnad mot polisen har de vanekriminella varit med om raka motsatsen. De 

berättar om flera olika tillfällen då de själva och deras kriminella kompisar blivit 

utsatta för kränkningar, trakasserier och mer våld än vad situationen krävt. Dessa två 

motpoler har alltså skilda uppfattningar om problemet. Vi tror inte att någon av 

dessa två har helt rätt. Poliserna tror vi underdriver sina erfarenheter av detta för att 

inte framstå i en alltför dålig dager, samtidigt som de vanekriminella överdriver. I 

deras kretsar är polisen fienden och det finns väldigt liten förståelse för polisens 

yrkesutövning. Detta kan förklaras på så sätt att när polisen genomför ett ingripande 

med lagen på sin sida, uppfattar de vanekriminella det som kränkande och fel. En 

ökad förståelse för varandra kanske skulle kunna minska denna klyfta. Våra 

intervjuer med ungdomarna och de som har begått enstaka brott visar inte samma 

ilska mot polisen. Även om de har blivit föremål för ingripanden från polisens sida, 

har de bara bra erfarenheter från deras bemötande. Vi tror att en del av förklaringen 
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ligger i att den svenska polisen har blivit bättre ur bemötandesynpunkt under den 

senaste tiden. De personer som vi intervjuat ur kategorierna ungdomar och personer 

som begått enstaka brott har begått sina brott och blivit föremål för polisens 

ingripande under den senaste femårsperioden. Därav deras avsaknad av negativt 

bemötande från polisens sida. Ytterligare en teori är att den enskilde polismannen 

blir bättre och säkrare i sitt bemötande ju fler år han har i tjänst och därmed tryggare 

i sin yrkesroll. Det här bekräftas av både Birgitta som vi intervjuat och som vi 

kategoriserar som vanekriminell och Lotta som är ungdomsutredare i Stockholm. 

Birgitta tycker att äldre poliser alltid har behandlat henne bättre än vad de yngre har 

gjort. Lotta säger att ju längre en polis har arbetat ju tryggare blir han i sin yrkesroll 

och därmed blir mötet med den kriminelle oftast bättre. Vi själva tror att det tar 

några år innan man finner en trygghet i sin yrkesroll. Generellt tror vi dock att 

poliserna har blivit trevligare och mer ödmjuka i takt med att antagningarna till 

polisutbildningen blivit hårdare och bevakning från media och polisledning blivit 

allt mer intensiv. Vi tror även att allt fler kvinnor som väljer att bli poliser kan vara 

en bidragande faktor till att jargong och bemötande blivit bättre. 

 Vi har redan varit inne och nosat lite på nästa del i frågeställningen, nämligen 

hur polisens bemötande har utvecklats över tid. Då ungdomarna och de som begått 

enstaka kriminella handlingar har haft svårt att reflektera över denna fråga har vi 

utgått från vad som framkommit i intervjuerna med polisen och de vanekriminella. 

Alla poliser vi har intervjuat har startat sina poliskarriärer som utryckningspoliser. 

De menar att det sedan 70-talets början och fram till idag har skett en förändring av 

polisens bemötande av kriminella. Micke tror att det var lättare att gå över gränsen 

tidigare än vad det är idag. Då var polisen inte lika påpassad och bevakad som de är 

idag. Han fortsätter att säga att allmänheten inte i lika stor utsträckning kände till 

vad polisen fick och inte fick göra. Detta gjorde det enklare att systematisera och 

komma undan med övertramp. Det här bekräftas av de vanekriminella vi har 

intervjuat som berättar om händelser när de vart utsatta för kränkningar och 

obefogat våld när de var i början av sina kriminella karriärer. Enligt Micke har 

dagens poliser en mycket tätare kontakt med vakthavande befäl som de rådgör och 

får beslut från. Detta medför att VB samt LKC hela tiden vet vad du gör och vart du 

befinner dig. Detta tror vi minskar risken för övertramp från polisens sida. Att den 
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juridiska kunskapen hos allmänheten samt medias bevakning av polisen tycker vi är 

bra då den medför att polisen agerar som den ska och att risken för att enstaka 

poliser begår fel i tjänsten vilket svärtar ner hela kåren minskar. 

 Poliserna är övertygade om att de kan påverka en person som har begått brott. 

Det spelar ingen roll om det är en ungdom eller en lite äldre person, man måste bara 

göra på lite olika sätt. Polisen menar att ungdomarna är de som är lättast att påverka 

medan de vanekriminella till stor del är opåverkbara. De som har begått enstaka 

brott går också att påverka men man måste trycka på lite andra faktorer än 

ungdomarna. Här tar man upp faktorer som risken att förlora körkortet, jobbet och 

att familjen lider utav detta. Vi instämmer med polisen när det gäller påverkbarheten 

hos de olika grupperna, men vi tror också att det ligger ett ansvar på andra aktörer i 

samhället. För att sluta med en kriminell livsstil behövs alternativ. Vad ska den här 

personen göra istället? Vad kan han? Vad har han för möjligheter att försörja sig på 

annan väg? För en ungdom kan det vara än fler faktorer runt omkring personen som 

spelar in för att han ska sluta med sin kriminalitet. Till exempel familj, social 

situation, skola, vänner och framtidsutsikter. Här ser vi Hirschis sociala band-teori 

som skyddsfaktorer för att inte hamna i kriminalitet eller för att sig ur kriminalitet. 

Polisens bemötande är bara en liten del i maskineriet som kan få en person att inte 

begå fler brott.   

 Både poliser och de som har begått brott är överrens om att bemötandet är 

väldigt viktigt. Ett exempel som ofta nämns av de båda är hur det kommande 

förhöret präglas av hur polisernas bemötande på plats var. Ett dåligt bemötande får 

ofta till följd att förhöret blir stelt och att personen i fråga inte vill prata eller berätta 

för polisen vad som hänt. Ett bra bemötande däremot får inte sällan det kommande 

förhöret att fortlöpa smidigt och med ett gott resultat. Vi tror att detta fenomen kan 

bero på den prestigesituation som kan uppstå när en som har begått brott blir bemött 

på ett dåligt sätt. Vi tror det kan uppstå en ”han är inte trevlig mot mig, då ska inte 

jag bjuda på något tillbaka” –situation. Vi har själva noterat i de intervjuer vi har 

gjort att ett bra bemötande av en person som är har begått brott kan ge ett så gott 

resultat att personen i kommande förhör erkänner brottet och berättar allt för 

polisen.  
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4.2  Förslag 

Då det enligt våra intervjupersoner verkar vara så att de äldre poliserna har ett bättre 

bemötande än de yngre kanske man ska se över hur fördelningen är idag ute på 

myndigheterna. Idag är de unga poliserna utryckningspoliser och de äldre jobbar 

som utredare. De unga poliserna är de som kommer i kontakt med personerna i 

förstaläget och där bemötandet är viktigt. Skulle det vara så att de äldre är de med 

bra bemötande skulle de vara lämpade för att åka radiobil, men så är oftast inte 

fallet. De äldre har ofta inre tjänst medan de yngre i större utsträckning jobbar i 

yttre. Vi delar inte den här uppfattningen utan tror ändå att de yngre som jobbar i 

yttre tjänst och som nyligen examinerats från polishögskolan har ett bra och trevligt 

bemötande så något skifte anser vi inte vara nödvändigt.  

  Vi tycker att man ska lägga mer fokus på denna kunskap på polishögskolan där 

vi inte har upplevt att det tas upp, utan där bemötande fokuseras på målsägande och 

brottsoffer. Eftersom vi har kommit fram till att polisens bemötande spelar stor roll 

tycker vi att det är viktigt att varje polisman känner till detta och därmed beaktar det 

i sitt vardagliga polisarbete. Att tillämpa denna kunskap i polisarbetet, både hos de 

som jobbar i yttre respektive de som jobbar i inre tjänst tror vi på lång sikt kan få 

effekt på brottsligheten. 
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  Bilaga 1  

Intervjufrågor till de som har begått brott 

• Hur blev du bemött första gången du blev tagen av polisen? 
• Hur upplevde du det bemötandet? 
• Vad fick du för tankat och känslor kring bemötandet? 
• Hur hade du velat bli bemött? 
• Hur tror du att din första kontakt med polisen har påverkat dig i din inställning till 

polisen? 
• Och din fortsatta brottslighet? 
• Tror du att din egen attityd gentemot poliserna hade någon betydelse av vilket 

bemötande du fick av dem? 
• Hur tror du att ett bra bemötande hade kunnat påverka dig? 
• Skulle det överhuvudtaget ha någon betydelse? 
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 Bilaga 2 

Intervjufrågor till poliser 

• Hur gammal är du? 
• År i tjänst? 
• Avdelning? 
• Behandlas olika klientel olika och i så fall varför? Medvetet omedvetet? 
• Hur behandlas yrkeskriminella? Är du någon skillnad mot missbrukare eller de som 

begår brott för första gången. Pundare vs bankdirektör fast för rattfylla.  
• Hur behandlas de som bryter mot lagen för första gången? 
• Varför blir bemötandet som det blir? Vad är avgörande? 

Dålig dag för polisen. 
Polisen har omhändertagit personen flera gånger förut. 
Fördomar från polisens sida. 
År i tjänst för polisen. 
Den kriminelles del i bemötandet. 
 

• Hur tror du att polisens bemötande påverkar den som polisen ingriper mot? 
• Hur tror du det påverkar hans framtida kriminella karriär? 
• Hur tror du att polisens bemötande är generellt? 
• Tror du att bemötandet har förändras de senaste 10 åren? Utveckling? Klimat? 
• Tror du det spelar någon roll hur många år polisen har i tjänst? 
• Hur tror du den enskilde polismannen kan hjälpa en kriminell? 
• Får han i så fall nåt stöd från sina kollegor och ledning? 
• Har polisen någon skyldighet mot den som har begått brott? Lagstiftning? 
• Hur går snacket på stationen om de kriminella? 

 
 

 


