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Abstract 

Syftet med denna rapport var att ta reda på vad ungdomar i Umeå har för 

uppfattning om polisen och hur ungdomar påverkar varandra.  

Teorikapitlet handlar om emotioner, föreställningar och attityder samt vad 

dessa grundrar sig på och fyller för funktioner hos individen. 

En enkätundersökning gjordes på Östra gymnasiet i Umeå och sammanlagt 50 

elever mellan 16-19 år besvarade den. Figurer och medelvärden har gjorts för 

att få en klar bild av resultatet. Resultatet visade att det finns ungdomar som 

har fått en försämrad bild och uppfattning av polisen i Umeå. Utöver den 

grupp som svarade att deras uppfattning försämrats fanns en ungefär lika stor 

grupp som svarade det motsatta. Anledningar till försämringen var bland annat 

dåliga bemötanden och maktmissbruk. Anledningar till en förbättrad syn på 

polisen var bland annat att polisen fyller en viktigt funktion och gör sitt jobb.  

Resultatet visade också att över hälfen av ungdomarna hade kompiar som 

någongång pratat illa om polisen samt att ca hälften av ungdomarna själv sagt 

någonting negativt om polisen. 
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1 Inledning 

I media kan man läsa att en del ungdomarnas attityd till polisen har försämrats kraftigt på 

senare år. Uppsala nya tidning skrev ”Idag riskerar en hel generation att växa upp med en 

negativ bild av polisen”. (Berg-Frykholm, Nesser 2007) 

 

Undomar mellan 15-20 år är enligt kriminalstatistiken den mest brottsaktiva åldersgruppen i 

samhället (Rapport 2008:23, BRÅ). Den officiella statistiken visar dock att det totala antalet 

personer i åldern 15-17 år som misstänkts för brott inte ökar utan ligger på ungefär samma 

nivå som den var omkring år 1990. (Kort om ungdomsbrottslighet, BRÅ 2005). 

Trots brottslighetens jämna nivå är framtidsvisionen att attityderna försämras är naturligtvis 

väldigt skrämmande och vi vill i detta arbete undersöka vilka attityder som finns hos 

gymnasieungdomar i Umeå gentemot polisen idag. Vi vill också försöka ta reda på vad som är 

de bakomliggande orsakerna till hur ungdomars attityder gentemot polis bildas och utvecklas.   

 

Vi anser att det är viktigt att försöka finna en förståelse för ungdomars attityder till polisen. 

En större förståelse kan hjälpa oss att utveckla ömsesidig respekt mellan ungdomar och polis 

vilket är av stort intresse inom flera områden för socialt arbete. 

Vi hoppas också att detta arbeta kan väcka funderingar angående hur vi kan utveckla effektiva 

samt preventiva åtgärder för att förbättra relationen mellan ungdomar och polis.  

  

Polisens bemötande och tillvägagångssätt kan alltid diskuteras och utvärderas och vi vill med 

denna rapport ta reda på hur ungdomarna själva ställer sig till denna fråga.  

Debatten har givetvis två läger. Polisen tycker att ungdomars attityder och beteende har 

förändrats och ungdomarna tycker att polisen har en otrevlig och tuff attityd. Ett tydligt 

exempel på konfliken publicerades på sydsvenskan.se den 29 april 2009 där en polis träffade 

en ungdom från Malmö.  

Polisen: När ska ni sluta kasta sten på oss? 

Ungdomen: När ska ni sluta kalla oss apjävlar?  

Polisen: Men du kan inte dra alla poliser över en kam på grund av tre personers dåliga 

omdöme..  

Ungdomen: Du drar ju oss över en kam och säger att vi kastar sten.  
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Polisen: Jag har inte sagt att ni kastar sten, jag sa ”när ska det slutas kastas sten på 

polisen?” (Persson, 2009) 

 

Beteende som ovan kan antas leda större irritation och missnöje på båda sidor och är ett 

tydligt exempel på social kategorisering, skapandet av ”vi och dem”.  

(Ekehammar, 2005) 

 
1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka och beskriva vilka attityder som finns bland 

gymnasieungdomar i Umeå och försöka förstå vad dessa attityder grundar sig i och om 

ungdomarna påverkar varandra. 

 
1.2  Frågeställningar 

I denna rapport har vi begränsat oss till tre frågor.   

1. Vilka attityder förekommer gentemot svensk polis bland gymnasieelever på Östra 

gymnasiet i Umeå?  

2. Vad grundar sig dessa attityder i? 
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2.      Metodavsnitt 

 

2. 1     Avgränsningar  

Vi kommer endast att fokusera på ungdomarnas syn på polisen och inte polisens syn på 

ungdomar i denna rapport.  

 

2.2     Tillvägagångssätt 

Eftersom att rapporten handlar om attityder och de bakomliggande orakerna till dessa så 

kommer vi lägga stor vikt vid en enkätundersökning  på Östra Gymnasiet i Umeå. I rapporten 

kommer vi också att beröra attityder i teorin. Vi redogör för hur attityder och fördomar 

uppstår och formas utifrån emotioner och föreställningar. Vi kommer också att beröra varför 

detta sker och hur man kan förändra attityder och reducera fördomar. 

 

2.3     Enkäten 

Vi har valt att göra en semistrukturerad enkät vilket innebär att respondenterna kan utveckla 

och förklara svaren. Detta bör ge ett relevant resultat samtidigt som respondenten är fri att tala 

i egen takt och ordningsföljd. (Ejlertsson, 2005) 

Enkäten innehåller 15 frågor som handlar om ungdomarnas uppfattning om polisen idag.  Det 

totala antalet enkäter är 50 stycken. Enkäten finns som bilaga till arbetet. 

Fråga 2 och fråga 8 handlar om vilka känslor polisen i olika smmanhang framkallar hos 

respondenterna. Vi har valt att utgå från de åtta primära emotioner (basemotioner) som Robert 

Plutchik talar om i sin bok Emotions and life. Acceptans, rädsla, förvåning, ledsenhet, avsky, 

ilska, förväntan och glädje.  

 
 
 

 

 
 

 

                                                                              

Figur 1. “The nature of emotions”  
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2.4    Genomförande 

Vi valde att genomföra enkätundersökningen på Östra Gymnasiet i Umeå. Östra gymnasiet 

valde vi endast på grund av bekvämlighetsskäl då gymnasieskolan endast ligger några hundra 

meter från polisskolans lokaler på campus i Umeå.  

 

Åldern på de som besvarat enkäten är mellan 16-19 år. Vi placerade oss i korridoren utanför 

matsalen för att få respoondenter i olika åldrar och från olika program. Vi frågade 

förbipasserande elever om de ville hjälpa oss med vår undersökning genom att svara på 

enkäten. Det besvarade enkätantalet som resultaten baseras på är 50 stycken enkäter. 
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3       Teori 

3.1     Emotioner, föreställningar och sentiment. 

Polisen väcker känslor. Tillstånd som bland annat innehåller känslor och fysiologiska 

förändringar kan kallas för emotioner. Emotioner kan väcka upp och forma föreställningar 

vilket innebär att vi förbinder en person eller en grupp med ett eller flera attribut. (Frijda, 

Manstead, Bem) En föreställning är ett påstående som uppfattas som sant. (Frijda, Mesquita, 

2002) 

Emotioner kan påverka våra föreställnigar på två sätt. Antingen ger de upphov till nya 

föreställningar eller så förstärker, alternativt förminskar det redan befintliga föreställningar. 

Föreställningar som byggts upp genom att emotioner kan övergå till föreställningar om 

verkliga egenskaper. Föreställningar som byggts upp på detta sätt har tre betydelsefulla 

egenskaper. 

 

1. De innehåller generaliseringar  

2. De har en viss varaktighet  

3. Sannolikheten för att de är sanna upplevs som stor under tiden de varar.  

(Frijda, Mesquita, 2002) 

Vi bildar föreställningar genom emotioner för att fylla ut bilden av en emotionell sistuation. 

En annan anledning kan vara för att rättfärdiga eller förklara den emotionella bedömningen 

man gör. All slags smärta och obehag kan till exempel göra att man skuldbelägger.  

Föreställningsutvecklingar är processer över viss tid som som innehåller cyklar av 

information som skapar emotionella responser som skapar ny information och så vidare. När 

emotioner och föreställningar blir övergripande och långvariga kallas de för sentiment. Ett 

sentiment består av den latenta bilden av något objekt och antyder vilken typ av agerande som 

kan vara önskvärt med anseende till ens intressen. Dessa sentiment är att jämföra med 

attityder. (Frijda, Mesquita, 2002) 

Enligt Frijda och Mesquista (2002) finns tre villkor för att emotioner ska kunna övergå till 

sentiment.  

1. Den emotionella händelsen ska gå att tillskriva den berörda personen eller gruppen en viss 

läggning. Med läggning menar de en bestående egenskap. 

2. Den anknutna föreställningen ska ha samband med en pågående situation och att 
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föreställningen gör det lättare att handskas med situationen. 

3. Det ska finnas socialt stöd för eller sociala exempel på föreställningen. 

Sentiment kan också uppstå eller förvärvas genom sociala exempel.  

Exempelvis genom media eller att man bevittnar andras emotionella beteende. Andra exempel 

kan vara om händelser eller frågor har indirekt betydelse för en persons intressen. Människor 

kanske inte känner att de kan förhålla sig kritiskt eller neutralt till någonting eftersom det 

skulle placera dem utanför den egna gruppen. Man kanske inte vill bryta med den accepterade 

ideologin eller med gruppnormen. 

Sentiment kan också vara sprungna ur viljan att tillhöra en grupp. (Frijda, Mesquita, 2002) 

Centralt för emotioners inflytande på föreställningar och sentiment är intresserelevans.  

Sentiment definieras ofta som attityder vars attitydobjekt har intresserelevans. 

Intresserelevansen innebär att det på någon nivå ligger i personens eget intresse att tycka eller 

tänka på ett visst sätt. (Frijda, Mesquita, 2002) 

 

3.2     Skapande abv attityder 

Attityder definieras i sin tur som en varaktig negativt eller positiv inställning till någonting 

(attitydobjekt). (Egidius, 2002) 

Många attityder uppstår efter eller genom direkt erfarenhet av attitydobjektet, man bildar sig 

helt enkelt en positiv eller negativ bild av objektet. Någonting som kan påverka attityden i 

positiv riktning är exponeringseffekten. Det innebär att ju oftare man exponeras för en sak, 

desto bättre tycker man om det. Attityden blir i allmänhet mer positiv till saker om man är van 

vid dem.  Modellinlärning är ett annat sätt att skapa attityder. Det innebär att en person ser hur 

en närstående agerar eller uttrycker sig om något, vilket leder till att personen tar efter 

attityden utan att egentligen ha kommit i kontakt med saken i fråga själv. (Ekehammar, 2005)  

 

3.3     Attityders funktioner 

Attityder fyller flera funktioner. Människor utvecklar attityder därför att de är användbara och 

underlättar samspelet med omgivningen. Attityder orienterar oss mot väsentliga egenskaper 

hos attitydobjektet så vi kan handskas med det på ett effektivt sätt. Det kallas för attitydernas 

kunskapsfunktion. Attitydernas instrumentella funktion är att styra oss mot sådant som är 

belönande samtidigt som man undviker sådant som inte är önskvärt.  Attitydernas 

värdeuttryckande funktion innebär att vi med attityder kan uttrycka våra sanna jag och visa 
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vad vi står för, vilket i sin tur bidrar till samhörighet med andra som har liknande attityder. 

(Ekehammar, 2005) 

 

3.4     Fördomar och sterotyper 

Fördomar och gruppmotsättningar består oftast av negativa stereotyper. Stereotyper förvärvas 

ofta i tidig ålder och genom social påverkan. Stereotyper påverkar i sin tur människors egna 

uppfattningar om objektet i fråga. Stereotypiskt tänkande är ett vanligt inslag i vardagslivets 

sociala samspel. Utifrån yttre faktorer hos människor vi integrerar med aktiveras automatiskt 

de rådande stereotyperna om den grupp personen tillhör.  Oberoende av synsätt bygger 

stereotypisering på social kategorisering, vi ha en tendens att automatiskt kategorisera 

främmande människor. (Ekehammar, 2005)  

Social kategorisering (skapandet av ”vi och dom”) förser individer med social identitet. 

Förespråkare för teorier kring social identitet menar att det är den sociala identiteten och 

grupp tillhörigheten som skapar fördomar och motsättningar.  Nyligen genomförda studier i 

Sverige visar att olika fördomar har höga samband med varandra och kan hänföras till en 

bakomliggande faktor och det är generaliserad fördomsfullhet. Detta innebär att 

fördomsfullheten snarare ses som en personlighetsegenskap än beroende av en social 

grupptillhörighet.  

 

Varför människor är eller blir fördomsfulla har diskuterats och studerats länge. Visst stöd 

finns för teorier som säger att det finns en medfödd tendens hos människor att reagera med 

rädsla för och undandragande från de annorlunda och ovanliga, detta heter xenofobi. Nyare 

teorier bygger på att fördomar är inlärda. En mer uttycklig modell som tidigt kom till 

användning i dessa sammanhang är frustration- och aggressionshypotesen som i korthet säger 

att all frustration (att hindras från att nå ett mål eller tillstånd) leder till aggression. Denna 

aggression riktas inte alltid mot det som givit upphov till frustrationen eftersom att orsaken 

kan vara diffus. Aggressionen förskjuts då i stället mot ett annat mål som är mer konkret, en 

syndabock. (Ekehammar, 2005) 

 

 

3.6      Hur kan vi förändra attityder och reducera fördomar? 

En intressant frågeställning i detta sammanhang är givetvis om och hur kan man förändra 

människors attityd och redicera fördomar. Attitydförändring kan enligt Ekehammar (2005) 

ske genom två tillvägagångssätt. Det första är attitydsförändringen av budskapets innehåll 
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som har flera olika faktorer:  

 

1. Källans trovärdighet har stor betydelse för den effekt budskapet får.  

2. Kommunikatörens verbala och sociala skicklighet 

3. Upprepning ökar sannolikheten till förändring. Det vill säga exponeringseffekten. 

4. Attityden före påverkan har betydelse 

5. Demografiska skillnader (barn är mer påverkbara än vuxna)  

 

Det andra tillvägagångssättet är attitydsförändring genom handling: 

Generellt är det så att en negativ attityd leder till ett negativt handlande mot attitydsobjektet, 

det finns däremot en teori som heter kognitiv dissonansteori som säger att om attityd och 

beteende inte går ihop så upplever personen obehag och vill reducera detta genom att antingen 

förändra sitt beteende eller attityden. Ett sätt att reducera fördomar och gruppmotsättningar 

kallas för kontakthypotesen. Den innebär att grupperna kommer i kontakt med varandra och 

att kontakten ska utmynna i ett gemensamt mål som man kan samarbeta mot. (Ekehammar 

2005) 
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4.      Resultat 

4.1     Databearbetningen 

Databearbetningen och resultaten presenteras i text och visas med diagram och figurer. Olika 

medelvärden visas, samt några korta utdrag och sammanfattningar av vad ungdomarna skrivit 

i kommentarerna till sina svar. 

 

Diagrammen och figurerna är gjorda i Excel och de statistiska resultaten är framtagna genom 

SPSS. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  är ett datorprogram för statistisk 

analys. 

 

Det vi gjort i SPSS är endast att sammanställa resultaten på respektive fråga. Vi har inte gjort 

några gemförelser mellan könen eller gemfört frågor med varandra då syftet med enkäten 

endast var att redovisa den generella uppfattningarna om polisen bland ungdomarna.  

 

4.2     Resultat 

Av de 50 ungdomar som besvarade enkäten var tjugofem (50 %) personer killar och tjugofem 

(50%) personer tjejer. Tjugotre (46%) ungdomar var 16 år, 17 (34%) var 17 år, sex (12%) var 

18 år och fyra (6%) var 19 år. 

 

Nio (18%) ungdomar svarade att de såg poliser på stan varje dag. Tjugosju (54%) såg poliser 

en gång i veckan och 14 (28%) såg poliser en gång i månaden. 

 

 

Figur 2. Hur ofta ser du en polis på stan? 



 13 

På fråga vad ungdomarna känner när de ser en polisbil på stan svarade fem (10%) att de 

känner glädje, tio (20%) känner förväntan, en (2%) känner ilska, tre (6%) känner avsky, 29 

(58%) känner acceptans, fyra (8%) känner rädsla och nio (18%) känner förvåning. 

 

 

Figur 3. Vad känner du när du ser en polisbil? 

 

I det öppna kommentarfältet i direkt anslutning till frågan angavs olika anledningar till varför 

de svarandra känner som de känner. Anledning till glädje var t.ex att intresseat för att själv 

studera till polis fanns eller som en tjej skrev: ”Därför att de är till för att skydda mig och 

mina rättigheter”.  

En gemensam anledning till varför förväntan upplevdes var att ungdomarna är nyfikna på vad 

som har hänt. Anledningar till ilska och avsky var bland annat oförtjänt provokation och 

konfrontation så som att måste visa legitimation utan anledning. Övervåld och 

felprioriteringar i arbetet nämndes också som anledningar. Rädsla förklarades med att poliser 

är sura på allt och oberäknerliga. 

 

En stor andel av ungdomarna svarade att de endast kände acceptans när de såg en polisbil på 

stan. Anledningar som nämndes var att man har respekt för polisen men att man inte är rädd. 

Andra faktorar som spelade in var att polisen endast gör sitt jobb och att de sprider trygghet 

och ser efter allmänheten.  

 

 

 



 14 

Enkäten innehöll sju frågor där ungdomarna skulle bedöma hur de generellt uppfattar polisen  

i olika avseenden på en skala från 1-7.  

 

 

Figur 4. Vad är din uppfattning om polisen? Otrevlig (1) Trevlig (7) 

 

1 = fyra personer (8%) 2 = tre personer (6%) 3 = elva personer (22%) 4 = nio personer (18%) 

5 = tretton personer (26%) 6 = åtta personer (16%) 7 = en person (2%) 

Medelvärdet för huruvida polisen är otrevliga (1) eller trevliga (7) är 4,06 

 

 

Figur 5. Vad är din uppfattning om polisen? Maktlösa (1) Mäktiga (7) 

 

1 = tre personer (6%) 2 = en person (2%) 3 = fem personer (10%) 4 = nio personer (18%) 

5 = femton personer (30%) 6 = fjorton personer (28%) 7 = tre personer (6%) 

Medelvärdet för huruvida polisen är maktlösa (1) eller mäktiga (7) är 4,72 
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Figur 6. Vad är din uppfattning om polisen? Svaga- (1) Starka personligheter (7) 

 

1 = en person (2%) 2 = tre personer (6%) 3 = fyra personer (8%) 4 = tjugo personer (40%) 

5 = femton personer (30%) 6 = fem personer (10%) 7 = två personer (4%) 

Medelvärdet för huruvida polisen består av svaga personligheter (1) eller starka  

personligheter (7) är 4,36 

 

 

Figur 7. Vad är din uppfattning om polisen? Bryr sig inte (1) Bryr sig (7) 

 

1 = två personer (4%) 2 = fyra personer (8%) 3 = fem personer (10 %) 4 = nio personer (18%) 

5 = tolv personer (24%) 6 = femton personer (30 %) 7 = tre personer (6%) 

Medelvärdet för huruvida polisen inte bryr sig (1) eller bryr sig (7) är 4, 64 



 16 

 

Figur 8. Vad är din uppfattning om polisen? Icke kompetenta (1) Kompetenta (7) 

 

1 = två personer (4%) 2 = en person (2%) 3 = sex personer (12%) 4 = fjorton personer (28%) 

5 = nio personer (18%) 6 = tolv personer (24%) 7 = fem personer (10%) 

Medelvärdet huruvida polisen inte är kompetent (1) eller kompetent (7) är 4,69 

 

 

 

Figur 9. Vad är din uppfattning om polisen? Icke trovärdiga (1) Trovärdiga (7) 

 

1 = noll personer (0%) 2 = tre personer (6%) 3 = elva personer (22%) 4 = åtta personer (16%) 

5 = nio personer (18%) 6 = tretton personer (26%) 7 = sex personer (12%) 

Medelvärdet för huruvida polisen inte är trovärdiga (1) eller trovärdiga (7) är 4,72 
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Figur 10. Vad är din uppfattning om polisen? Litar lite (1) Litar mycket på polisen (7) 

 

1 = en person (2%) 2 = elva personer (22%) 3 = sju personer (14%) 4 = fem personer (10%) 

5 = åtta personer (16%) 6 = femton personer (30%) 7 = tre personer (6%) 

Medelvärdet för huruvida polisen inte går att lita på (1) eller lita på (7) är 4,30 

 

Tjugosex personer (52%) har haft personlig kontakt med polisen. Av dessa tjugosex är tretton 

killar och tretton tjejer. Tjugofyra personer (48%) av de 50 ungdomarna har inte haft någon 

personlig kontakt med polisen. Av dessa är tolv killar och tolv tjejer. 

 

Från kommentarfältet kan vi utläsa att om kontakten uppfattats som negativ eller positiv beror 

till stor del på om ungdomarna uppfattat bemötandet som trevligt eller inte och om polisen 

lyssnat på dem eller inte.  

 

Av de 33 (66 % av alla som deltog) ungdomar som svarat att deras syn på polisen förändrats 

de senaste tio åren svarade sjutton (34%) att förändringen skett till det sämre och sexton 

(32%) att den skett till det bättre. 

 

Anledningar till att uppfattningen om polisen förbättrats: 

Tjej 17,”Man har blivit äldre och ser dom på ett annorlunda sätt”. 

Kille 18,”Med åldern kommer mognaden och man inser att ”snutjävlar” gör att samhället är 

tryggt”. 
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Anlendingar till att uppfattningen om polisen försämrats: 

Tjej 19,”För att jag varit i kontakt med dem”. 

Kille 16, ”De har blivit slappare”. 

 

Trettiofem (70%) av ungdomarna svarade att deras kompisar sagt någonting illa om polisen. 

Exempel på vad som sagts är 

Tjej 16, ”att dom är rasistiska”. 

Tjej 16, ”Att de är dryga och att de inte vet något”. 

 

Tjugofyra (48%) av ungdomarna svarade att de själva sagt någonting illa om polisen. 

Exempel på vad som sagts:  

Tjej 16,” Att dom bemötte mig dåligt”. 

Kille 18, ”Jag har kommenterat maktmissbruk inom polisstyrkan”. 

 

På fråga vad ungdomarna tror att man känner när man blir stoppad av en polis svarade två 

(4%) att de känner glädje, fyra (8%) känner förväntan, sjutton (34%) känner ilska, sex (12%) 

känner avsky, fyra (8%) känner acceptans, tjugosju (54%) känner rädsla, arton (36%) känner 

förvåning och tre (6%) känner ledsenhet. 

 

 

Figur 11. Vad tror du man känner när man blir stoppad av en polis? 
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Nästan alla, 92% tror att det finns poliser som tänjer på lagarna. 

Givna anledningar och orsaker till detta var bland annat att poliser använder onödigt mycket 

våld, att polisen missbrukar sin makt eller att de tänjer på lagarna för att de har makt samt att 

polisen kan göra vad de vill. 

 

Fyra personer har svarat att polisen tänjer på lagarna för att de vill vara snälla eller för att de 

är snällare mot personer de känner. 

Sju personer har svarat att det är för att poliser också bara är människor, att alla människor 

gör så. 

 

Femton (30%) av ungdomarna svarade att polisen informerat i deras klass om hur de arbetar. 

Trettiofyra (68%) av ungdomarna svarade att polisen inte informerat i deras klass om hur de 

arbetar. 

 

Medelvärdet på en skala mellan 1-10 om hur mycket de tror att information som nämts ovan 

hade kunnat påverka deras uppfattning om polisen är 4,89. Dock är det inte utrett hur 

informationen hade påverkat dem. 

 

Fråga 14 var en öppen fråga som löd: Vad tycker du allmänt om polsien? 

Vi har valt att presentera ett urval av de svar vi fick nedan.  

Tjej 17, ”Mystiska, hemlighetsfulla och intressanta”. 

Tjej 17, ”Att dom är läskiga”. 

Tjej 18, ”Bra för samhället men borde ha bättre attityd och inte dra alla över en kant”. 

Kille 16, ”Olika, alla är inte ruttna, men vissa”. 

Kille 16, ”Tragiska rent ut sagt…..”   

 

Även fråga 15 var en öppen fråga som löd: Vilka är polisen till för? 

22 personer har skrivit ”alla”. Åtta personer skrivet att polisen finns till för att skydda och 

hjälpa de som behöver och för att de finns för att göra människor trygga. 
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5.     Diskussion 

Alla människor upplever emotioner och har genom dessa föreställningar och attityder kring 

människor man möter i sitt dagliga liv. Allt eftersom man träffar nya människor och på andra 

sätt utvecklas som person förändras ens attityder och förutfattade meningar. 

 

När vi inledde detta arbete gjorde vi det i tron på att ungdomars attityder mot polisen 

försämrats sett till den massmediala bild som ofta beskriver just det. Av de ungdomarna som 

svarade att deras syn på polisen förändrats svarade drygt en tredjedel att deras syn på polisen 

har försämrats under de senaste åren. Någon gemensam bakomliggande orsak till 

försämringen gick inte att utläsa av de kompleterande kommentarerna till frågan då långt ifrån 

alla valde att kommentera just orsaken. Några givna anledningar handlade om ett dåligt 

bemötande samt att poliser är taskiga och våldsamma.  

 

Det fanns också kommentarer till den försämrade uppfattningen som handlade om kompisar 

till de som svarat på enkäten. Orsaken som nämndes i detta avseende var att polisen ”tagit” 

kompisarna eller bemött kompisar illa. Det fanns även en kommentar som bara behandlade 

det faktum att kompisarna talat illa om polisen.   

 

I vårt teorikapitel behandlades olika sätt att skapa attityder. Modellinlärning var ett av de sätt  

vi behandlade. Som nämnts ovan innebär det att en person ser eller på annat sätt uppfattar hur 

en närstående agerar eller uttrycker sig om något. Detta leder i sin tur till att personen tar efter 

attityden utan att egentligen ha kommit i kontakt med saken i fråga själv. 

Sju av tio ungdomarna svarade att deras kompisar sagt något negativt om polisen på den 

specifika frågan. Det är dock inte utrett om dessa ungdomar har en negativ eller positiv syn på 

polisen.  Det är heller inte utrett om fler än den svarande som kommenterat just detta som 

anledningen till dennes försämrade uppfattning har låtit sig påverkas av kompisarnas negativa 

uttalanden. Helt klart är det dock att många ungdomar pratar eller har pratat illa om polisen i 

något avseende. 

 

Trots att det uppenbarligen finns ungdomar som har en negativ attityd till polisen idag har vi 

genom undersökningen kunnat se att det också finns de som har en positiv uppfattning. Tre av 

tio ungdomar som svarade att deras syn på polisen förändrats svarade också att den 

förbättrats. 
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Vi kunde urskilja viss samstämmighet i de svarandes kommentarer till förbättringen vilket 

bland annat handlade om att ungdomarna ansåg sig ha mognat och därigenom förändrat sin 

uppfattning om polisen. En annan återkommande anledning var att de helt enkelt träffat 

poliser oftare.  

 

I detta avseende kan vi koppla in exponeringseffekten som enligt Ekehammar är någonting 

som kan påverka attityder i positiv riktning. Drygt hälften av de svarande ungdomarna ser en 

polis en gång i veckan och  ungefär lika många uppger att de haft en personlig kontakt med 

polisen.   

 

Vi såg genom vår enkätundersökning att det fanns både positiva och negativa attityder mot 

polisen hos de svarande ungdomarna. Vi kunde inte se någon generell attityd utan noterade att 

det finns en stor variation gällande vad ungdomarna tycker om polisen.  
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