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Abstract 

 
Under de senaste åren har medierna byggt upp en bild där budskapet står tydligt; 

Brottsligheten ökar och blir värre bland ungdomar!  Men en rapport som BRÅ, 

brottsförebyggande rådet, låtit göra visar dock att antalet ungdomar som misstänks för 

brottsbalksbrott inte förändrats märkvärt under de senaste trettio åren.  

 Även om ungdomsbrottsligheten inte kan sägas öka nämnvärt visar kriminalstatistiken att 

ungdomar är den mest brottsaktiva gruppen i samhället. Man kan se en tydlig topp i 

brottsaktivitet under ungdomsåren men för majoriteten kan denna tid ses som en 

övergående fas.  

Detta innebär att samhället har mycket att vinna på med att sätta in resurser så tidigt som 

möjligt. På så vis kan samhället undgå kostnader, brottslighet, mänskligt lidande och skapa 

en tryggare framtid.  

För att lyckas bryta en kriminell livsstil är det viktigt med ett bra bemötande från 

samhällets rättsskyddande aktörer. Det krävs att polis, kriminalvård och socialtjänsten 

tillsammans och i samarbete med ungdomen sätter in lämpliga åtgärder.  

Denna rapport handlar hur samhället bemöter unga lagöverträdare med utgångspunkt i 

polisens arbete. Framförallt har arbetet med ungdomar i Umeå studerats där intervjuer 

genomförts med personer som på något sätt arbetar med dessa frågor idag. 
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1 Inledning 

Det centrala i mitt arbete är frågor som rör bemötande från rättsväsendet gentemot unga 

kriminella. Dels de möten som sker mellan polis och individ i ett tidigt stadium samt i ett 

längre perspektiv där kriminalvården kommer in i bilden.  

 

Med benämningen unga syftar jag till personer mellan 15-25 år. 

 

Det jag tycker är intressant är hur avgörande våra möten med de unga och kriminella kan 

vara för att bryta en kriminell livsstil eller för att förändra synen på rättväsendet.  

Förutom bemötandefrågor kommer även själva förfarandet med unga lagöverträdare att 

studeras. 

 

I dagsläget är rättsväsendets etik och moral starkt ifrågasatta av medierna och samhället. 

Var dag går det att läsa om nya fall där människor upplever sig blivit felbehandlade av 

myndigheter som finns till för att skydda samhället.  

 

När jag, som är född på 80-talet, var liten upplevde jag det som att samhället såg på 

aktörerna inom rättsväsendet på ett glorifierat sätt. Vilken betydelse kan det ha om de unga 

i dagens samhälle växer upp och får en mer negativ roll gentemot dessa aktörer? Jag tror 

resultatet kan bli förutfattade meningar där de unga i samhället kanske har svårare för att 

lita på dagens rättssystem. Därför tror jag att bemötandefrågorna idag är viktigare än 

någonsin. 

 

1.1 Bakgrund 

En vanlig bild samhället fått utav medierna är att ungdomsbrottsligheten ökat kraftigt. En 

rapport som BRÅ brottsförebyggande rådet tagit fram visar dock att antalet ungdomar som 

misstänks för brottsbalksbrott, mer eller mindre är oförändrat under de senaste 30 åren.  

Däremot kan man se att våldsbrotten ökar något.  
 

21400 personer i åldern 15-20 år misstänktes för brott mot brottsbalken år 2007. 

Kriminalstatistiken visar att ungdomar därmed är den mest brottsaktiva gruppen i 

samhället. En tydlig topp i brottsaktivitet under ungdomsåren går alltså att tyda. Vid 20-

årsåldern avtar sedan brottsligheten, vilket antyder att för den stora majoriteten av 

ungdomar kan brottslig aktivitet ses som en övergående fas. 
1
  

 

I och med detta är det viktigt att så tidigt som möjligt sätta in resurser för att bryta en 

kriminell bana. I information till förtroendevalda, RPS 2007, beskrivs vikten av att tidigt 

identifiera unga gärningsmän och motverka till nyrekrytering till kriminella karriärer. ”Det 

har ett stor värde för både den unge och samhället”
2
 

 

Stig-Arne Berglund som är forskare i socialt arbete vid Umeå universitet har under fem års 

tid följt ett antal ungdomar i riskzonen för kriminalitet för att se vad som påverkar deras 

livsval. I sin studie menar han att ungdomarna som valt att byta livsstil främst vill tacka 

                                                 
1
 BRÅ, Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, Kapitel: Ungdomsbrottslighet 
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enskilda personer som engagerat sig utöver det vanliga. Han menar att det är bemötandet 

och de mänskliga relationerna som är det avgörande för att bryta en osund livsstil. 
3
 

 

Rikspolischefen Bengt Svensson har sagt att ungdomars brottslighet är en av polisens 

viktigaste och prioriterade utmaningar.”Tidiga och tydliga insatser mot ungdomars 

brottslighet motverkar allvarlig kriminalitet i framtiden. Vi ska utveckla vår förmåga att 

identifiera ungdomar som riskerar att hamna i en kriminell bana och göra tidiga insatser 

för dem.”
4
 

Bengt Svenson har därför beslutat om en stor nationell satsning mot ungdomsbrott som 

kommer att pågå under perioden 1 augusti till 31 december. Satsningen består av två delar 

där den ena är att landets polismyndigheter ska prioritera utredningar av ungdomsbrott. 

Befintliga förundersökningar ska bli klara och fler utredningar än tidigare ska inledas och 

slutföras. 

Den andra delen är att arbeta med förebyggande åtgärder. I ett första steg ska 

polismyndigheterna kartlägga vilka situationer och miljöer där ungdomarna främst begår 

sina brott. När polisen analyserat situationerna är tanken att använda lämpliga åtgärder för 

att förhindra brotten.
5
 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att belysa vikten av ett bra bemötande mot ungdomar som lever 

i en kriminell livsstil och vilka positiva effekter det kan ha för samhället.   

 

1.3 Frågeställningar 

 På vilket sätt arbetar man med bemötandefrågor inom polisen?  

 Hur avgörande är bemötandet från rättsväsendet för att bryta en kriminell 

livsstil hos den unge? 

 Hur ser arbetet med unga lagöverträdare ut i stort? 

 

 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

Materialet till denna rapport utgörs dels av information från rapporter, studier och annan 

litteratur samt av kvalitativa intervjuer.  

Jag har låtit intervjua fyra personer där alla på något sätt berör området i sitt dagliga liv.  

 

Lars-Göran Hannler: kriminalinspektör vid polismyndigheten i Västerbottens län, 

förhörsledare och har bland annat specialiserat sig på debriefing och medling. Arbetar på 

ungdomsgruppen i Umeå med utredningsarbete. 

 

Mats Bäckström: Polis med stor erfarenhet av barn och ungdomar. Jobbar på 

fältavdelningen inom ungdomsgruppen i Umeå.  

 

                                                 
3
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4
 Rikspolischefens inriktning höst 2008 

5
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Stig-Arne Berglund: Forskare i socialt arbete vid Umeå universitet. Fokus i hans 

forskning ligger på vändpunktsprocesser för ungdomar i problematiska livssituationer. 

 

”Kalle”: En kille som 24 år gammal dömdes till 3,5 års fängelse. 

   

 

1.5 Avgränsningar 

Rapporten kommer framförallt att inrikta sig på polisen arbete med de unga men även kort 

behandla hur kriminalvården arbetar med frågorna.  

Avgränsningar kommer också att ske i val av teorier som behandlas, där de teorier som jag 

inte anser har någon koppling till området lämnas därhän.  

Eftersom att intervjuerna är av kvalitativ art kan de inte säga utgöra något exempel som 

gäller för alla.  
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2 Polisrollen 

En naturlig ände att börja arbetet i är att bena ut vilket regelverk som finns angående 

polisens bemötande. Polisens uppdrag finns bland annat reglerat i regeringsformen, 

polislagen och polisförordningen. Målen med polisarbetet preciseras via budgetproposition 

och regleringsbrev.
6
 

Polisen ska förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva 

spaning och göra brottsutredningar.  

 

Sedan 27 januari 2009 har Polisen en nationell värdegrund som ska genomsyra hela 

Polisens verksamhet. 

Polisen skall sköta sina uppdrag professionellt och skapa förtroende genom att vara: 

 

 Engagerade – med ansvar och respekt. Ta ansvar för polisens uppgift och värna om 

allas lika värde.  

 Effektiva – för resultat och utveckling. Fokuserade på resultat, samarbete och 

ständig utveckling.  

 Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Polisen ska vara hjälpsamma, 

flexibla och stödjande.  

 

Följande lagar och förordningar styr polisens arbete (tagit i sin helhet från 

http://www.polisen.se):  

 

Polislagen (1984:387) 

Lagen tar bland annat upp polisens uppgifter, hur samverkan med andra myndigheter ska 

ske och vilka befogenheter polisen har.  

 

Polisförordningen (1998:1558) 

Regeringen har utfärdat denna förordning som innehåller uppgifter om hur en 

polismyndighet både lokalt och regionalt får vara organiserad. Förordningen innehåller 

också vem som har beslutanderätt i olika frågor inom polisen samt den enskilde polisens 

anställningsförhållande till respektive myndighet.  

 

Polisdatalagen (1998:622) 

Lagen behandlar vad polisen får datorregistrera. Den säger också att polisen får ha ett 

kriminalunderrättelseregister och ett DNA-register.  

 

Förvaltningslagen (1986:223) 

Lagen innehåller uppgifter om hur en myndighet ska handlägga ärenden, serviceskyldighet, 

samarbete mellan myndigheter och vad som räknas som allmänna handlingar med mera.  

 

Lag om belastningsregister (1998:620) 

Lagen säger att Rikspolisstyrelsen ska ha ett register över domar och domslut som rör 

svenska medborgare. Lagen talar också om vilka som har rätt att få ut information ur detta 

register. Generellt sett är uppgifterna sekretessbelagda.  
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Lag om misstankeregister (1998:621) 

Lagen säger att Rikspolisstyrelsen ska ha ett register över personer som är skäligen 

misstänkta för brott. I lagen står också vilka myndigheter som har rättighet att få 

information från registret. Generellt är uppgifterna sekretessbelagda.  

 

Förordningen med instruktion för Rikspolisstyrelsen (1989:773) 

Förordningen, som är utfärdad av regeringen, innehåller uppgifter om Rikspolisstyrelsens 

uppdrag och skyldigheter. Här finns också information om vilka tjänstemän som regeringen 

tillsätter, vilka stora enheter som ska ingå i Rikspolisstyrelsen och vilka tjänster som 

Rikspolisstyrelsen själv får tillsätta. I förordningen står bland annat att Rikspolisstyrelsen är 

polisens förvaltningsmyndighet och som sådan ska utöva tillsyn över polisen.  

 

Polisutbildningsförordningen (1999:740) 

Förordningen behandlar polisutbildningens omfattning och elevernas studieförhållande i 

form av disciplinpåföljd och avstängning med mera. 
7
 

 

Trots det regelverk som styr polisen är det svårt att skapa regler för hur en polis ska vara 

som person. Poliser i yttre tjänst har en stor självständighet i vad som ska göras och hur 

man väljer att utföra arbetet. ”Till skillnad från många andra yrkesområden är 

självständigheten i arbetet betydligt större i botten än vad den är i toppen av 

polisorganisationens hierarki.”
8
 

 

I internationell forskning kring polisyrket har det studerats om polisarbetet utvecklar en viss 

personlighet eller om det är en viss typ av människor som söker sig till polisyrket. 

Enligt forskningen brukar poliser utveckla vissa personliga egenskaper som innebär att man 

skapar ”kunskapsmässiga linser att uppfatta och agera gentemot omvärlden”. Dessa 

egenskaper kan i visa fall skapa t.ex. Misstänksamhet, fördomsfullhet och dubbelmoral. 

Man menar att polisen övar upp en viss känslighet för sådant som avviker från det normala, 

med andra ord lär sig polisen att notera detaljer i omvärlden som man kanske inte tidigare 

varit medveten om. Ett exempel kan vara poliser som på sin lediga tid kan identifiera 

misstänkta narkomaner osv.  

Detta kan enligt studien leda till en risk att polisen utvecklar ett cyniskt förhållningssätt till 

omvärlden. 
9
 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 http://www.polisen.se 

8
 M. Knutsson, R. Granér, Perspektiv på polisetik s.91 

9
 M. Knutsson, R. Granér, Perspektiv på polisetik, s.15. s.100. hänvisar till forskning Reiner, R, 1992, police research in the united 

kingdom 
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3 Teorier 

För att kunna bemöta och motverka ungdomars kriminalitet behöver vi också förstå varför 

vissa begår brott och andra inte. För att kunna lösa ett problem krävs det att man vet 

problemets uppkomst. Därför kommer detta kapitel att behandla olika teorier kring 

kriminalitet.     

 

3.1 Biologiska och psykologiska teorier 

Den grundläggande idén i biologiska och psykologiska teorier är att brottsligt beteende 

orsakas av individens egenskaper och att de egenskaperna kan bidra till kriminalitet.  

 Det är många som anser att den kriminologiska forskningen började med läkaren Cesare 

Lombrosos vetenskap. (1876) Han menade att vissa människor föds till brottslingar och att 

kriminella skilde sig fysiskt från andra. Han observerade kriminella och genomförde 

obduktioner av avlidna fångar och kom fram till att det fanns många likheter i fysiken hos 

dessa. Karakteristiskt för de kriminella var enligt honom asymmetriskt kranium, lutande 

panna, kraftiga ögonbrynsbågar, utskjutande käkar, krulligt hår osv. 

Även svenska psykiatrikern Olof Kinberg (1873-1960) påverkades av Lombrosos idéer. 

Han argumenterade för uppfattningen att brottsligt beteende är något man föds med och 

förkastade uppfattningar om människans fria vilja. 

Även om dessa teorier idag anses förlegade har de på många sätt bidragit till nytt intresse 

för det som idag kallas för neuropsykologiska faktorer för mänskligt beteende. Genom 

forskning där man bland annat studerat tvillingar och tidigt adopterade barn har man kunnat 

fastställa vissa genetiska element som ligger bakom risker för vissa typer av brottslighet, 

alkoholism, aggression och våld.  Idag forskar man flitigt kring en av hjärnans 

signalsubstanser- serotonin- som verkar ha betydelse för hur signaler förmedlas mellan 

hjärnans synapser. Individer med indikationer på lågaktiva eller instabila serotonerga 

system tycks ha vissa typer av personlighetsegenskaper som enligt forskarna ökar riskerna 

för aggressivitet, våld och även annan brottslighet. Det handlar bland annat om s.k. 

sensationssökande personligheter, risker för utveckling av psykopatisk personlighet och 

liknande.  

Ett annat begrepp som ofta dyker upp i den neuropsykologiska forskningen är de så kallade 

bokstavskombinationerna. Bland annat ADHD-störning (Attention-Deficit-Hyperactivity 

Disorder) och DAMP(Deficits in Attention-Motor Control and perception) . Syndromen 

kan uppkomma av medfödda egenskaper (t.ex. det lågaktiva serotonerga systemet) men 

också av traumatiserade händelser. Syndromen kan ge sitt uttryck i s.k. hyperaktivitet, en 

kombination av motorisk oro och koncentrationssvårigheter.   

 Omkring 5 % av alla barn i Sverige diagnostiseras med ADHD eller DAMP.(uppgifterna 

är dock osäkra då resultaten av undersökningar inom området varierar.) 
10

 Barn med 

diagnosen har ofta svårt att klara skolgången och med relationerna till andra barn samt 

vuxna. Ett sätt att mildra koncentrationssvårigheterna och den stress som barnen ofta 

känner i skolan är att ge dem små doser av centralstimulerande medel som t.ex. amfetamin. 

Diagnosen tycks också följa barnen upp i vuxen ålder där det kan ge sig uttryck i en s.k. 

psykopatisk personlighet där störningar kan visa sig i sociala relationer, personlighet, 

                                                 
10

 Kärfve, E. 2000, Hjärnspöken: DAMP och hotet mot folkhälsan. Eslöv: B. Östlings bokförlag symposion. 
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känslor och beteende. Psykopater anses vara starkt brottsbenägna pga. sin förmåga att 

manipulera människor och bristen på empati. 
11

 

 

3.2 Socialekologiska teorier och inlärningsteorier 

Grunderna till den samhällsvetenskapliga forskningen om brottslighetens orsaker har till 

stor del utvecklats under 1920-talet och 1930-talet vid de sociologiska Universitetet i 

Chicago. Inom Chicagoskolan finns fyra olika inriktningar: Socialekologisk teori, 

differentiella associationer, symbolisk interaktionism och kulturkonflikter.  

Chicagoforskarna studerade skillnader i olika delar av amerikanska storstäder på 1920-talet 

vilket är grunden till den socialekologiska teorin. Man upptäckte vissa samband med 

levnadsvillkoren och brottslighet där man såg mer brottslighet i fattiga områden än i rika. 

Dessa fattiga zoner med hög brottslighet kallades ”zones in transition” och var enligt 

forskarna en social desorganisation. Den ekologiska inriktningen inom kriminologin är 

fortfarande aktuell och bidrar till ny forskning. I Sverige har bland annat forskare studerat 

brottslighetens geografiska fördelning i Stockholm. Detta har varit till stor betydelse för det 

s.k. problemorienterade polisarbetet som används i det svenska polisväsendet för att 

använda polisens resurser på ett mer effektivt sätt.  

Edwin Sutherland publicerade år 1939 teorin om differentiella associationer som kommit i 

flera versioner fram till den senaste upplagan år 1992. Differentiella associationer syftar till 

de olika relationer som en individ har till andra. Relationerna varierar i frekvens, 

varaktighet, prioriteringar och intensitet och hur de påverkar individens synsätt på 

kriminellt beteende. Enligt Sutherland är det när människor möter varandra ansikte mot 

ansikte som inlärning av brottsligt beteende och annat beteende sker. Han menar att 

kriminell inlärning framförallt sker mellan personer som står varandra nära där både 

värderingar och brottsliga tekniker ”lärs” ut. 
12

 

 

3.3 Strain-teorin 

Under 1930-talet utvecklade Robert Merton teorin som såg samhällsstrukturen som 

uppkomsten till avvikande beteende. Han menade att samhällets ”krav” på social och 

ekonomisk framgång kontra de bristande medlen för att lyckas med dessa krav bidrog till 

frustration- strain. Denna frustration kunde enligt Merton leda till kriminalitet. De bristande 

medlen för denna framgång var främst aktuell hos arbetar-och medelklassen vilket gör att 

teorin har svårt att förklara brottsligheten i överklassen.  

 

3.4 Symbolisk interaktionism 

Följande teorier hör till teorin om symbolisk interaktionism som grundades i Chicago på 

1930-talet. Den mest aktuella grundaren av teorin var den amerikanske socialpsykologen 

och socialfilosofen George Herbert Mead (1863-1931). Den personliga 

identiteten/självmedvetandet menade Meads hade ett socialt ursprung som uppkom i 

samspelet med andra människor. Mead myntade två begrepp ”jag” och ”mig” där ”jag” är 

den handlande individen som har relationer med andra människor medan ”mig” reflekterar 

över dessa relationer och skapar en bild utifrån hur man tror att andra ser på en själv. Ur 

detta samspel menade Mead att ett ”själv” växte fram som skapade individen självbild 

utifrån hur denne uppfattas av andra. Denna socialiseringsprocess menade han pågick under 
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 J. Sarnecki. Introduktion till kriminologi s. 130-150 
12 J. Sarnecki. Introduktion till kriminologi s. 150-160 
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hela livet. Dessa samspel påverkar individen på olika sätt där vissa rollövertaganden sker 

beroende på relationens karaktär. Det vill säga hur närstående man är och där påverkan från 

ens närstående räknas som störst. De normer och värderingar som man har menar Mead 

skapas i samspel med andra.  

Den symboliska interaktionismen har utvecklats av kriminologer och är än idag relevant när 

det handlar om hur en individ kan utvecklas till kriminell. ”Utifrån en interaktionistisk 

utgångspunk kan man uppfatta utvecklingen av en kriminell identitet som ett resultat av 

omgivningens negativa reaktioner på individen.” 
13

 

 

3.5 Stämplingsteorin 

Stämplingsteorin fick sitt genomslag på 1960- och 1970- talet. Stämplingsteorin utgår från 

omgivningens reaktioner på en avvikande handling. Om samhället utpekar en individ som 

kriminell kan det leda till att individen accepterar denna syn på sig själv och börjar uppfatta 

sig som kriminell vilket kan leda till att individen i ännu större utsträckning bryter mot 

samhällets normer.(181) Stämplingsteoretikerna talar om en primär avvikelse och en 

sekundär avvikelse. De menar att många ungdomar begår brott under sin ungdomstid 

(primär avvikelse) och att det kan ses som en naturlig del av denna period i individens liv. 

Man menar dock att samhällets straffande eller behandlande reaktioner på detta beteende 

kan leda till att individen fortsätter med ett brottsligt beteende. (Sekundär avvikelse) ”I ett 

ojämnlikt samhälle är riskerna för att brottsligt beteende upptäcks och att denna upptäckt 

leder till en sträng reaktion från samhällets sida ojämnt fördelade. Det är 

underklassungdomar, ungdomar ur etiska minoriteter och andra underprivilegade som 

löper de största riskerna för upptäckt om de begått brottsliga handlingar eller allmänt 

negativa förväntningar, som enligt det stämplingsteoretiska synsättet löper den största 

risken att bli ”stämplade” som brottslingar eller annan sorts avvikare, och på så sätt få sitt 

brottsliga beteende befäst.”
14

 

 

3.6 Kulturkonflikter 

Den svenskfödde Torsten Sellin(1938) var den som först utvecklade en kriminologisk teori 

om kulturkonflikter. Enligt Sellin lever vi människor under olika värderingar och normer 

som skapats av den kultur vi lever i, det vill säga kulturella koder. Det är när dessa 

kulturella koder ska sammansvetsas med en annan grupps kulturella koder som en 

kulturkonflikt kan bildas. Denna konflikt kan enligt Sellin leda till brottslighet. 

 

3.7 Kontrollteorier 

Grunduppfattning i kontrollteorierna är att de flesta avstår från brottslighet på grund av den 

kontroll som samhället och vi själva har på vårt beteende. Kontrollteoretikerna är inte lika 

intresserad varför vissa begår brott utan snarare vad det är som gör att de flesta avstår från 

en kriminell livsstil.  

 

3.8 Neutralisationstekniker 

Sykes och Matzas som kan ses som grundarna till denna teori som främst handlar om 

ungdomars kriminalitet. De förde en tes om att ungdomar använder sig av olika 

neutraliseringstekniker för att tillfälligt upphäva den kontroll som samhällets normer 
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normalt utövar på individens beteende. Det är framförallt fem tekniker för neutralisering av 

de etablerade samhällsnormerna som belyses; 

1. Förnekande av ansvar- T.ex. ”jag har rätt till detta, jag har det så dåligt hemma” 

eller ”jag hade inget val, jag hade inga pengar” 

2. Förnekandet av skada – Individen förmildrar de eventuella skadorna orsakade av 

brottet och menar T.ex. att de drabbade ändå kommer få tillbaka pengar på 

försäkringen osv. 

3. Förnekandet av offer- Individen förskjuter ansvaret på någon annan. T.ex. han 

förtjänade att bli slagen för att han är rasist. 

4. Fördömandet av dem som fördömer – T.ex. ungdomar som begått brott och som 

sedan när de blir gripna av polisen menar att de använder sig av övervåld, är 

rasister. Om andra människor fördömer handlingen så kan de t.ex. anklaga dem i sin 

tur för att vara oärliga eller själviska. 

5. Högre lojaliteter – T.ex. då de närståendes normer väger tyngre än samhällets. Kan 

vara då en ungdom misshandlar någon för att ge igen på någon som de tycker varit 

orättvis mot en kompis. 
15

 

 

3.9 Sociala band-teorin  

Travis Hirschi (1969) är grundaren till teorin som var populär av kriminologerna under 

1970- och 1980-talen.  

Enligt Travis teori är det de sociala banden till samhället som avhåller oss från att begå 

brott och att den brottslighet som finns begås av dem med svaga sociala band. De sociala 

banden har delats in i fyra delar; 

1. Anknytning till konventionella personer/aktiviteter. T.ex. föräldrar, skola och 

kamrater. 

2. Åtaganden i förhållande till den konforma samhällsordningen. T.ex. utbildning, 

arbete och hederligt liv. 

3. Delaktighet i konventionella aktiviteter. T.ex. engagemang i skola, arbete och 

föreningsaktiviteter.  

4. Övertygelse om samhällsordningens legitimitet. T.ex. positiva attityder gentemot 

lagstiftning, rättsvårdande myndigheter, negativa attityder mot brottslighet och 

missbruk.  

Han menar alltså att de personer som har brister i dessa fyra element löper större risk till 

en kriminell livsstil.  

 

3.10 Självkontrollteorin 

Travis Hirschi och Michael Gottfredsson skapar år 1990 en delvis ny teoretisk ansats. 

Enligt denna teori kan brottslighet förklaras av individens självkontroll. Individer med 

låg självkontroll har enligt teorin en oförmåga att kontrollera sina impulser vilket i sin 

tur leder till en oförmåga att förstå de negativa konsekvenserna av ett brottsligt 

handlande. 
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3.11 Rutinaktiviteter och tillfällesstruktur 

Lawrence Cohen och Marcus Felson (1979) skapade denna teori som man kort och gott 

skulle kunna sammanfatta med att ”tillfället gör tjuven”. Enligt cohen och Felson finns 

tre element som skapar förutsättningar för att ett brott ska begås. Dessa är; 

1. Motiverad förövare. 

2. Lämpligt objekt. 

3. Avsaknad av kapabla väktare. 

 

Genom att ta bort ett av dessa element menar författarna av teorin att ett brott kan 

förebyggas. Delar av rutinaktivitetsteorin har använts i flera typer av brottspreventiva 

åtgärder i dagens samhälle för att bekämpa brottsligheten. 

 

    

4 Det svenska rättssystemet - unga lagöverträdare 

Straffansvarsåldern i Sverige är 15 år vilket är en relativt hög ålder jämfört med andra 

länder. I Sverige arbetar man efter synsättet att barn och ungdomar som begår brott ofta är 

socialt utsatta och snarare behöver behandling än straff. Man menar att dessa barn behöver 

särskilt stöd och hjälp och bör därför i första hand inte dömas till fängelse utan istället få 

vård och behandling.  

Det finns fem vägledande principer som det svenska rättssystemet försöker att sträva efter, 

dessa är; 

1. Att man i möjligaste mån håller ungdomarna utanför domstolarna genom 

åtalsunderlåtelse 

2. Att man undviker fängelsedomar 

3. Att man vid behandling på institution separerar ungdomar från vuxna kriminella 

4. Att man betonar att målet med behandlingen är individualprevention, dvs. att man 

ska främja en icke-kriminell, social anpassning hos den enskilde individen. 

Framförallt är det socialtjänsten som ska bedöma hur och vilka insatser som ska ges till den 

unge. Enligt de regler som finns ska den som är under 18 år inte dömas till fängelse 

förutom vid undantagsfall. Men även ungdomar mellan 18-20 år skall helst ges insatser 

inom socialtjänsten.
16

 

 

Det finns särskilda regler som gäller vid brottmål vid unga lagöverträdare, dessa finns i 

lagen (1946:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. (LUL) Många av 

bestämmelserna i LUL avser dem som är under 18 år men många gäller också dem som 

fyllt 18 men inte 21 år.   

 

Socialtjänsten bestämmelser kring unga finns i Socialtjänstlagen (SoL).  

Samtidigt som att man skall sträva efter att ge insatser inom socialtjänsten så måste vissa 

straffrättsliga regler upprätthållas. Det är här de rättsvårdande organen som polis, åklagare, 

domstol och kriminalvården kommer in i bilden. 

SoL bygger på frivillighet men ibland är de frivilliga insatserna otillräckliga. I de fallen kan 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) komma i fråga. 
17
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Det finns alltså med andra ord många olika insatser som kan komma ifråga då det gäller 

unga lagöverträdare. De kan vara alltifrån böter, samhällstjänst, fängelse, tvångsvård, 

skyddstillsyn, ungdomstjänst, vård och sluten ungdomsvård.  

Det är statens institutionsstyrelse, SiS, som är ansvariga för behandlingen av unga 

lagöverträdare. Vården ges efter beslut i förvaltningsdomstol och kommer ofta i fråga då 

kommunens socialtjänst prövat en mängd med frivilliga insatser.  

På de särskilda ungdomshemmen vårdas ungdomar, enligt LVU, som har t.ex. våld, droger 

och kriminalitet i bagaget. Vården syftar till att hjälpa den unge att bryta den ohälsosamma 

livsstilen. 

Vid de särskilda ungdomshemmen vårdas också ungdomar som dömts till sluten 

ungdomsvård. Vården sker enligt Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård. (LSU).
18

 

 

4.1 Medling 

Medling innebär att ett brottsoffer och en gärningsman tillsammans med en opartisk 

medlare träffas för att tala om brottet. Syftet är att öka insikten hos gärningsmannen om 

brottets konsekvenser samt möjlighet för brottsoffret att bearbeta sina upplevelser. Målet är 

att minska de negativa följderna av brottet.”Medling har visat sig vara en lämplig metod 

som, framför allt vid ungdomsbrott, bör användas i större utsträckning”.  Reglerna om 

medling finns i medlingslagen som gällt från och med den 1 juli 2002. 

Genom en ny paragraf i 5kap, socialtjänstlagen, 1C§, har kommunerna ålagts sörja för att 

medlingsverksamhet kan erbjudas främst vid ungdomsbrott. Unga lagöverträdare och 

brottsoffer vid ungdomsbrottslighet ska alltså på lika villkor kunna erbjudas medling över 

hela landet.
19

  

Det finns en licentiatuppsats har titeln ”Förebygger medling återfall i brott bland unga 

gärningsmän?”. Den är skriven av polisen Staffan Sehlin. Förutom polis är han också 

brottsoffersamordnare, universitetsadjunkt vid polisutbildningen i Umeå och arbetar inom 

Örnsköldsviks medlingsverksamhet. Hans avhandling är den första svenska vetenskapliga 

studie som studerat brottsförebyggande effekter av medling. Hans studie visar att risken för 

att återfalla till brottslighet halveras efter medling. Bäst resultat verkar medling ha för 

ungdomar som begått brott mot liv och hälsa eller mot frihet och frid. 1200 barn och 

ungdomar i åldrarna 8-18 år har medverkat i studien. Drygt hälften har deltagit i 

Hudiksvalls och Örnsköldsviks medlingsverksamheter. 
20

 

 

5 Ungdomsgruppen i Umeå 

Ungdomsgruppen i Umeå bildades på försök som ett projekt år 2007 och blev efter en 

utvärdering permanent hösten 2008. De som arbetar i gruppen är poliser med flera års tjänst 

i bagaget. Arbetet består av utredning, fältarbete och samverkan och är främst inriktat mot 

narkotika, alkohol och skadegörelsebrott. Det främsta målet är att minska 

narkotikamissbruket hos ungdomar för att på så vis även minska brottsligheten. 

 

En av ungdomsgruppens uppgifter är att genomföra hembesök hos ungdomar under 18 år. 

Hembesöken innebär att den unge, föräldrar och polis sitter ner för att tala om de uppgifter 

polisen har gällande ungdomen. Det kan t.ex. vara att man misstänker att ungdomen börjat 

med narkotika. I samband med besöken brukar många frågor väckas om hur man ska gå 
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vidare. Här kommer samverkan med kommun och socialtjänst in. Ungdomsgruppen brukar 

ge tips och informera om olika sätt att hantera den uppkomna situationen. Bland annat finns 

det en satsning inom kommunen som kallas ingången där ungdomen och deras anhöriga får 

råd i alkohol och drogfrågor. Här finns även möjlighet att lämna urinprov i kombination 

med samtal för att på så sätt få en viss kontroll över ungdomens eventuella drogmissbruk.  

Det finns även hjälp att få via landstinget i form av ungdomshälsan där personal från olika 

instanser samarbetar för att kunna hjälpa den unge. 

Hjälp finns också att få via ideella organisationer. Bland annat föräldraföreningen mot 

narkotika som arbetar med stöd till anhöriga. 

Förfarandet har visat goda brottspreventiva resultat.  

 

Förutom att ungdomsgruppen arbetar med hembesök har man också en fältgrupp som ofta 

är ute i samhället där ungdomar rör sig för att skapa kontakt med dem. Ungdomsgruppen 

har också god samverkan med ex. socialtjänst, skolor och föräldrar.  

 

Ungdomsgruppen i Umeå arbetar efter den så kallade Linköpingsmodellen. Det innebär i 

korthet att polisen kontaktar föräldrarna så snart en ungdom påträffas med narkotika. 

Modellen förordas av Rikspolisstyrelsen och sprids i hela landet. 

 

6 Intervjuer 

Alla intervjuer har skett via ett möte mellan mig och respondenten. Eftersom att 

respondenterna har skilda arbetsuppgifter är frågorna unika för varje tillfälle för att få ut så 

mycket som möjligt av varje enskild intervju. En del av den information om 

ungdomsgruppen som framgick utifrån intervjuerna med Mats Bäckström och Lars Göran 

Hannlér har jag låtit sammanställa under rubriken 5 Ungdomsgruppen.  

 

6.1 Intervju med Stig-Arne Berglund (SA) 

Stig-Arne är universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik och 

undervisar på socionom- och polisprogrammet. Han har forskat och deltagit i olika projekt 

som rör vändpunkter och långsiktiga förändringsprocesser hos ungdomar med 

problematiska livsstilar. Idag arbetar han också med att skriva en bok inom ämnet.  

SA berättar att han jobbat med ungdomsproblematik sedan 1992 då han 22 år gammal 

började arbeta på ett behandlingshem. Under åren har han hunnit med att ge ut flera 

publikationer, bland annat en BRÅ-rapport på uppdrag av brottsförebyggande rådet, 

Stockholm (2007). Den handlar om vändpunkter och förändringsprocesser - en treårig 

uppföljning av ungdomar från ett projekt i Borlänge. 

Hans doktor avhandling har titeln ”Val av livsstil -problemungdomars sätt att hantera 

verklighet och konstruera identitet”. Grunden till avhandlingen är intervjuer med fjorton 

ungdomar där alla var omhändertagna enligt LVU (lagen om vård av unga). Ungdomarna 

följdes upp via kontinuerliga intervjuer under en efterföljande tvåårsperiod. Den första 

intervjun ägde rum i oktober -93 och den sista i november -96. Därefter höll Stig-Arne 

kontakt med dem via telefon och brevledes fram till våren -97.  Den frågeställning Stig-

Arne främst ville ha svar på var varför vissa av dessa ungdomar med problematisk livsstil 

lyckades förändra sina liv och hur den förändringsprocessen gick till. Vari ligger skillnaden 

gentemot dem som utvecklar en kriminell livsstil? Stig-Arne har även skrivit en 

utbildningsbok som är en vidareutveckling på avhandlingen. ”Social pedagogik, i goda 

möten skapas goda skäl.” (Stig-Arne Berglund, 2000, studentlitteratur AB) 
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SA menar att han efter många års erfarenhet kommit fram till att bemötandet är nyckeln för 

att hjälpa en ungdom att förändra sin situation. På sidan 312 i avhandlingen skriver han 

följande:”The dialogue and approach are more important than controlling the course of 

events, well worked theories and fine solution models.” Han hänvisar även till ett citat av 

Ben Furman “The best solutions can work badly without co-operation and the stupidest 

solutions can work well with co-operation”. 

SA berättar vidare att det är väldigt viktigt att samhället i tid stoppar ungdomar som är i 

riskzonen för att hamna i en kriminell livsstil. Detta tycker han är viktigt av flera 

anledningar. Både av ekonomiska skäl och för att förhindra mänskligt lidande. Han menar 

att kriminalitet och narkotika går hand i hand och genom att förhindra en framtida 

narkotikamissbrukare skulle man t.ex. kunna betala driften av en ungdomsmottagning i 8 

år. Det handlar med andra ord om mångmiljonbelopp.    

De ungdomar som han träffat och som lyckats bryta sin problematiska livsstil tycker att 

bemötandet från andra varit den största hjälpen. Människor som tagit sig tid att lära känna 

dem och behandlat dem som folk och inte som ”problembarn”. De ungdomar han mött har 

spridda erfarenheter av polis, socialtjänst och kriminalvård där långt ifrån alla är goda 

exempel. De tips han vill ge till dem som arbetar inom myndigheterna är att möta unga 

kriminella med respekt, lära sig deras förnamn och ha synen om att de är människor med 

framtidsutsikter. Han menar att en fallgrop kan vara att stämpla (se avsnittet om teorier-

stämplingsteorin) ungdomarna genom att se på dem som problembarn. Om man visar att 

man endast ser dem som odågor som aldrig kommer att lyckas med sina liv kan man även 

få ungdomen att börja tro detsamma.  

SA tycker också att det är viktigt med samarbete mellan olika instanser. Det räcker inte att 

polisen är trevlig i ett första möte med ungdomen om inte socialtjänsten och kriminalvården 

också har ett bra bemötande. Men han belyser också att man alltid ska utgå från att ha ett 

bra bemötande. Med ett bra bemötande menar inte SA att man nödvändigtvis alltid måste 

vara glad och trevlig utan att man anpassar sig utifrån situationen och att man kan vara 

bestämd men samtidigt visa respekt. Han berättar om en metod, s.k. Växjö-metoden som 

han tycker verkar ha en bra grund. Den innebär att socialtjänst och polis har ett nära 

samarbete.  

En annan bra idè är den s.k. ”oros-gruppen” som socialtjänsten i Umeå använder sig utav, 

där man i ett tidigt stadium ingriper om man misstänker en ungdom på ”glid”. Då krävs inte 

att ungdomen ska vara anmäld för brott för att man ska vidta åtgärder utan det kan räcka 

med att polisen misstänker att ungdomen umgås i kriminella gäng, är ute sent på kvällar 

eller att skolan slår larm. Då samlas socialtjänst, polis, lärare och föräldrarna tillsammans 

med ungdomen för att diskutera och komma fram till lösningar.  

Andra preventiva lösningar för polisen som SA gärna förespråkar är att besöka skolor och 

att lära känna ungdomarna. Han tycker att det borde finnas fler kvarters- och närpoliser som 

förr, och tycker även att man ska dra lärdom om den nära relationen som då skapades 

mellan polis och individ.   

 

6.2  Intervju med Lars Göran Hannlér (LG) 

 

Lars Göran Hannlér jobbar idag på polisens ungdomsgrupp i Umeå som fast utredare sedan 

starten 2007.  

LG har arbetat som polis i 33 år och började sin karriär som tunnelbanepolis i Stockholm 

därefter har han hunnit med att göra flera utlandstjänster som polis bland annat i Kambodja 

och Angola. Därefter arbetade han i Jokkmokk för att slutligen flytta till Umeå där han idag 

arbetar.  
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LG berättar att ungdomsgruppen arbetar i nära samarbete med fältgruppen på 

socialtjänsten, kriminalunderrättelsetjänsten, föräldrar och skolor. Man besöker bland annat 

ungdomsgårdar och gör hembesök. Ungdomsgruppen består av två avdelningar där den ena 

består av en fast utredningsgrupp, som gör utredningar och håller förhör, och den andra 

delen är en fältgrupp som arbetar efter den så kallade Linköpingsmodellen som i korthet 

innebär att man försöker sätta in åtgärder så tidigt som möjligt hos ungdomar som är i 

riskzonen för en kriminell livsstil.  

LG tycker att det är viktigt att man sätter in resurser så tidigt som möjligt gentemot 

ungdomar för att på så sätt försöka att bryta negativa tankemönster. För att lyckas med det 

är det viktigt med samarbete myndigheterna emellan och framförallt att man skapar en nära 

kontakt med föräldrarna och ungdomen. Ett bra sätt kan vara att använda sig av medling 

även vid mindre allvarliga brott, tillexempel vid snatterier.  

 

Den 27 december 1994 är en dag LG sent kommer att glömma. Han hade en så kallad 

beredskap på natten vilket innebar att han hade med sig en polisbil hem för att kunna åka ut 

på uppdrag om det skulle inträffa någon händelse där man snabbt behövde polis. Han blev 

då uppringd av Vakthavande befäl som berättade att kollegorna i Gällivare blivit beskjutna 

och att man kastat handgranater mot en av polisbilarna. Han fick tillsammans med sin 

kollega Magdalena, som också hade beredskap, en uppgift tilldelad till sig att åka till en 

plats några mil från Jokkmokk (Vuollerim) för att kontrollera var bilen befann sig för att 

sedan rapportera in till Vakthavande befäl. De visste att det var två ynglingar från Umeå 

som färdades i bilen. Tanken var inte att de skulle göra något ingripande utan bara 

lokalisera bilen. Men något gick snett. LG berättar att de upptäcker bilen när den kom 

norrifrån och svängde in på macken för att tanka. De förflyttar sig då för att bättre kunna 

observera dem då de tappar bort bilen. Efter samtal med Vakthavande kommer man fram 

till att de ska fortsätta att leta bilen. De åker in på en länsväg där de tror att bilen kört in på 

och blir då beskjutna, totalt 12 skott i fronten. LG och Magdalena blir båda träffade men 

lyckas trots att de är skadade och kulorna ”viner omkring” dem backa (1160m) undan till en 

säker plats. De klarar sig med livet i behåll. LG berättar att det var AK 5:or som 19-

åringarna sköt med och att de blev beskjutna på ungefär 80 meters avstånd. En del av 

kulans mantel träffar LG i skallbenet och ett splitter (från kulans mantel) träffar Magdalena 

i bröstet. Som tur är fastnar delen av kulans mantel i skallbenet och går inte vidare in i 

huvudet vilket är anledningen till att LG lever idag.  

 

Trots att Lars-Göran var så nära att mista livet på grund av två ungdomar vill han arbeta 

med ungdomsfrågor idag. Han menar att det är viktigt att skilja på brott och person. Han 

berättar också att ena ungdomens mamma kontaktade polisen med en oerhörd ångest över 

det inträffade. LG bestämde då för att ringa upp kvinnan för att berätta att han inte kände 

något hat mot hennes son som person. Han säger att det är viktigt att inte gå runt och bära 

på hat och belyser ännu en gång vikten av att skilja på brott och person.  

LG tror att ett bra bemötande är en stor delfaktor till att hjälpa ungdomar att komma ifrån 

ett kriminellt mönster. Han anser också att samarbete med andra delar av rättsväsendet är 

väldigt viktigt.  

 

 

 

 



 

15 

 

6.3  Intervju med Mats Bäckström 

Mats har arbetat som polis i sex år och arbetar på ungdomsgruppen i Umeå. Innan han blev 

polis jobbade han under 15 år med barn och ungdomar främst inom skola och dagis. Idag 

jobbar Mats i den del av ungdomsgruppen som är ute på ”fält”, den så kallade 

”fältgruppen”. Det innebär att han ofta är ute i samhället för att skapa kontakt med 

ungdomarna. Mats tycker att samverkan med andra aktörer är viktigt och berättar att han 

har ett nära samarbete med socialtjänsten, skolor och föräldrar. 

 

Ungdomsgruppen har som främsta målsättning att minska narkotikamissbruket hos 

ungdomar. Av den anledningen gör fältgruppen många hembesök hos familjer för att tala 

med föräldrar om eventuella riskfaktorer till missbruk som ungdomen uppvisat. Mats 

berättar att ungdomsgruppens arbetar preventivt för att förebygga brottslighet och 

missbruk. Därför arbetar de genom den så kallade Linköpingsmodellen då de försöker att 

ingripa så tidigt som möjligt med ungdomar som är i riskzonen för missbruk. Mats tycker 

att Linköpingsmodellen är en mycket bra modell att arbeta efter då han menar att det med 

tiden blir allt svårare att hjälpa en ungdom att sluta med narkotika. Han anser att ett tidigt 

ingripande mot en ungdom som visar tecken på missbruk är av stor vikt. 

Enligt Mats kan man säga att det finns tre huvudfält som ungdomsgruppen försöker att 

förebygga, dessa är droger, alkohol och klotter. Dessa tre huvudfält är enligt Mats 

inkörsporten till en kriminell livsstil.  

Alla som jobbar inom ungdomsgruppen bör ha en speciell fallenhet för att arbeta med 

ungdomar. Bemötandet mellan polis och den unge är viktigt och ett förtroende sinsemellan 

gör det lättare för polisen att lyckas med sitt brottsförebyggande arbete. Mats menar dock 

att polisens bemötande inte är direkt avgörande för om en ungdom bryter sin kriminella 

livsstil eller ej utan att ansvar också åligger, socialtjänst, föräldrar och kompisar. Mats 

tycker att dialogen mellan polis och ungdom blivit mycket bättre sedan ungdomsgruppen 

startades. Idag känner många av ungdomarna igen dem på ”stan” och allt fler väljer att 

komma fram för att prata med dem. På så sätt får polisen också viktig information som kan 

vara värdefullt i arbetet. Han tycker att förtroendet för polisen verkar bättre än förr hos 

ungdomarna även om det fortfarande finns dem som har en dålig attityd mot dem när de 

arbetar. Mats har märkt att många av ungdomarna vågar ha en otrevligare attityd om de 

befinner sig i ett gäng än om personen själv möter dem. Ett bra sätt att avväpna den 

otrevliga attityden hos dessa ungdomar tycker Mats är att använda deras förnamn. Många 

gånger känner sig sedan ungdomarna ångerfulla och ber ofta om ursäkt då de betett sig illa.  

 

6.4  Intervju med ung lagöverträdare 

Eftersom att personen jag intervjuat vill vara anonym kommer han i texten att benämnas 

med fingerat namn; Kalle.  

 

Kalle som tidigare är ostraffad dömdes vid 24 års ålder till totalt 3,5 år i fängelse för två rån 

samt ett fall av utpressning. Rånen begicks i januari 2006 i Umeå och i en kommun i 

Västerbottens inland.  

Kalle har suttit på Ersboda anstalten i Umeå, som är en sluten anstalt, i över ett år men blev 

sedan förflyttat till en öppen anstalt där han sitter idag. Anstalten heter Sörbyn och är 

belägen 4,5 mil söder om Umeå.  
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På Ersboda anstalten sitter enbart män och de flesta intagna har kortare straff på mellan sex 

månader och två år. På anstalten finns bland annat en verkstad där de intagna tillverkar 

fotskrapor och mårdfällor. Där bedrivs även ett program som kallas ”Brotts-Brytet” som är 

ett brottspreventivt program där syftet är att klienterna ska nå kunskap, självförstående och 

färdigheter som gör det möjligt och önskvärt för klienten att välja ett laglydigt liv. 

 

Sörbyn är en jordbruksanstalt där de intagna arbetar med jordbruk, verkstad, vedhantering 

och fälltillverkning. Där finns även möjlighet till utbildningar, behandlingar och program. 

I Sverige finns 55 fängelser med olika säkerhetsklassificering. Anstalterna delas in i olika 

klasser där slutna anstalter hittas mellan klass A-E medan de öppna anstalterna finns inom 

benämningen F. Anstalterna i klass A har högre säkerhetstänkande än vad de lägre 

klasserna har. I Klass A finns de förbrytare som anses mest riskfyllda för säkerheten. 

Exempel på sådana anstalter är Kumla och Hall.
21

 

 

Kalle, som har permission då vi träffas, berättar att han kände på sig att polisen var honom 

på spåren då han greps. Han hade haft en känsla av att han skulle bli gripen under två 

månader så när det väl hände kände han på något vis en lättnad. På fråga hur han upplevde 

bemötandet från polisen beskriver han dem som professionella. Under förhören, där han 

erkände rånen, tyckte han att poliserna var pålästa, sakliga och rak på sak.  

Kalle har däremot kritik att rikta mot domstolen där han fick känslan av att vara dömd 

redan innan han gick in i rättssalen. Anklagelserna om utpressning förnekar han 

fortfarande. Han upplevde det som att inställningen från åklagarens sida var att sätta dit 

honom, oavsett vad som framgick i rättegången. Han menar att några starka bevis inte 

fanns, utan att ord stod mot ord. Kalle uttrycker inte samma känsla kring utredningen av 

rånen där han menar att han ville stå för vad han gjort. Det jobbigaste var just utredningen 

kring utpressning där han kände att han var dömd i förväg och att vad han sa ”inte spelade 

någon roll”.  

 

Den första tiden i fängelse upplevde han som otroligt påfrestande. Han beskriver känslan 

som ”en tunnel utan ljus”. Han kände sig arg och besviken över ”allt utanför”. Han fick 

möjligheten att genomgå ett program som kallas ”Brotts-Brytet som han tycker varit 

givande på många olika sätt. Under tre månader träffades en grupp med ca 5-6 deltagare. 

Han berättar att man diskuterade saker som värderingar, attityder och självkontroll. 

Programsessionerna var indelade i olika avsnitt;  

 

1. Introduktion 

2. Fokusering på brott I 

3. Vinster och förluster med brott 

4. Brottsoffer 

5. Fokusering på brott II – Tankens kraft 

6. Kommunikation 

7. Relationer 

8. Gå vidare – förebygga återfall 

9. Avslutning 

 

Han berättar att de hade två programledare som lät deltagarna gå tillbaka i tiden för att 

komma fram till varför man begått brottet. Kalle säger att han kände igen mycket inom 

avsnittet som handlade om tankens kraft. Han beskriver det som att han ”kom på sig själv” 
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med vissa tankemönster som han hade. Han kunde känna igen sig i många av exemplen och 

förklarar att han idag förändrat tankemönstren och tänker mer på konsekvenserna av hans 

handlande. Han har också blivit erbjuden medling och ställer sig positiv till det. Han vill 

gärna träffa brottsoffren och förklara sitt handlande. En förutsättning är att de vill träffa 

honom också.  

 

Kalle tycker att det varit svårt att anpassa sig från ett liv i frihet till ett liv bakom lås och 

bom. Han tycker att han fick vänta för länge på sin första permission som han fick efter 25 

% av strafftiden. Samtidigt som han förstår att kriminalvården måste ha regler tycker han 

att de bör arbeta mer individuellt med personen. Han tycker att det är fel att de ”sätter allt i 

en procentsats” och att man behandlas som en ”siffra på ett papper” istället för att se till 

individen. Han menar att man istället för att ha en bestämd regel om när den första 

permissionen skall inträda bär de även se till individen när den passar bäst. När han fick sin 

första permission tycker han att han hade suttit instängd för länge i den ovana miljön och att 

det kändes märkligt att ”komma ut”. Han beskriver det som att han befann sig i en ”konstig 

och otäck mental bubbla”. När han träffade sina bekanta och närstående så kände han sig på 

något sätt inte helt närvarande. En känsla som han tycker är svår att beskriva.  

I fängelset tycker han att han har fått en bättre förmåga att läsa av personer där vissa 

upplevs som ”energitjuvar” medan andra ger energi. Inom murarna tycker han att det är 

viktigt att man visar respekt för varandra eftersom att man umgås så ofta och inte kommer 

ifrån varandra. Även om hans rum inte består av så mycket mer än en säng och ett 

skrivbord så är det trots allt hans hem där korridoren blir hans vardagsrum - ”det är ju allt 

man har”.  

 

Kalle gick på fri fot i ca 2 år innan han greps. Det är han glad över. Han tycker att han hann 

få distans och fundera mycket över det brott han begått innan han greps. Om han hade åkt 

in direkt i anslutning till brottet tror han att han hade kunnat hamna på fel bana och att 

fängelsestraffet snarare skulle bidra till framtida brottslighet än tvärt om. I fängelset tror 

han att många unga och osäkra lätt kan fortsätta den kriminella banan då man bara umgås 

med kriminella.  

 

Kalle ser ljust på framtiden och känner en form av revanschlust. Om allt går som kalle 

hoppas har han frigång från och med september och två månader framåt. Det innebär att 

han kan jobba på dagarna men återvänder till Sörbyn på kvällarna. Han har själv via en 

kompis, som äger en flyttfirma, ordnat med arbete. Men här beskriver han att det känns som 

att man kan hamna i ett ”moment 22” där frivården kan sätta käppar i hjulen och avslå 

förslaget. Det får han inte att gå ihop. Enligt honom vill de att man ska anpassas ut i 

samhället men när man väl ordnar med jobb på egen hand är det inte självklart positivt. Han 

säger att det är andra i personalen som inte heller förstår ett sådant avslag. Om Kalle får ett 

godkännande kan han därefter, i november, ha fotboja och på så vis kunna befinna sig i 

hemmet. Han anser att kriminalvården och frivården består av oändligt med regler om straff 

men att uppskattning för hårt arbete och att man sköter sig ger för lite utdelning.  

 

På fråga om han längtar tills strafftiden är färdig svarar han att det inte fungerar så. ”Man 

får inte känna efter för mycket när man har lång tid kvar, det blir bara jobbigt då. ” 

Hans förhoppning är at bli villkorligt frigiven i juni 2010.  
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7 Slutdiskussion 

Under arbetets gång har många funderingar väckts. Det är tydligt att polismyndigheterna 

idag arbetar flitigt med förtroendefrågor. Detta är något som jag upplever har diskuterats 

mer på senare år. Förr var poliskåren mer militärisk än vad den är idag och att vara kvinna i 

yrket var ovanligt. Detta har förändrats. När jag sökte till polisutbildningen fanns annonser 

med en tecknad figur som hade ett stort rött hjärta. Ovanför stod det en fråga: Har du ett 

stort hjärta? Sök polisutbildningen. Denna annons tror jag inte skulle dyka upp i tidningarna 

för 20 år sedan. Under rekryteringen var personligheten den största avgörande faktorn för 

om du skulle gå vidare eller inte. Under intervjuerna ställdes frågor om vilka värderingar 

man hade. Idag ser man allt oftare att olika satsningar på bemötande görs runt om i landet. 

Ett problem som polisen har är att medierna ofta skriver om de fel som begås och där 

mycket av det positiva arbetet hamnar i skymundan. Att samhället har förtroende för 

polisen menar jag är en av de viktigaste utgångspunkterna i yrket. Därför är det viktigt att 

alla poliser tänker på hur man handlar och inte glömmer bort att man genom sitt beteende 

representerar en hel poliskår. När poliserna i Rosengård uttryckte rasistiska utlåtanden som 

fångades på film blev konsekvenserna stora. Delar ur samhället började ifrågasätta polisens 

trovärdighet. Med andra ord kan den enskilda polisens dåliga uppträdande göra stor skada 

för hela polismyndigheten. Men man får inte heller glömma bort att polismyndigheten är en 

stor myndighet där det är ofrånkomligt att misstag begås. Trots att en del polisers 

uppträdande kan få stora konsekvenser har jag under min tid på utbildningen och under 

mina praktiker blivit imponerad och stolt över att få vara en del av yrket. 

 

Satsningarna mot ungdomsbrottligheten är också något som ökat drastiskt de senaste åren. 

Rikspolischefen Bengt Svensson uttryckte själv att ungdomars brottslighet är en av polisens 

viktigaste och prioriterade utmaningar. Han säger att det är viktigt att vi utvecklar vår 

förmåga att identifiera ungdomar som är i riskzonen för en kriminell livsstil och att sätta in 

resurser så tidigt som möjligt.  

Här håller jag med honom fullt ut. Samtliga som jag intervjuat har också belyst vikten av 

tidiga insatser gentemot kriminella ungdomar. Enligt Stig-Arne Berglund finns också 

enorma summor pengar att spara genom att arbeta preventivt. Jag tror att det finns mycket 

mer att göra mot ungdomsbrottsligheten än vad som görs. En åtgärd skulle kunna vara att 

samtliga myndigheter skapar en ungdomsgrupp som specifikt jobbar med 

ungdomsbrottslighet. På ungdomsgruppen anställs den som har speciell fallenhet för 

uppgiften vilket jag tror är viktigt. På så vis kan polisen lättare nå ut till ungdomarna och 

lära känna varandra. Genom att tidigt upptäcka brottsligt beteende och sätta in insatser tror 

jag att man kan nå stor framgång. Även om det rent formellt är för tidigt att säga om 

ungdomsgruppen i Umeå lyckats minska ungdomsbrottsligheten eller inte är det mycket 

som pekar på det. Mats Bäckström tycker att han sett stor skillnad redan på den korta tiden 

som ungdomsgruppen funnits till.  

 

Medling verkar också vara en åtgärd med goda brottspreventiva resultat. Genom att 

gärningsmannen får träffa den som utsatts för brottet kan han/hon lättare förstå vilka 

konsekvenser handlandet inneburit. I och med att brottsoffret själv får beskriva sina känslor 

tror jag att det är svårt för gärningsmannen att försvara sitt beteende. Detta är något som 

även beskrivs i teorin om neutralisationsteknikerna där punkten två tar upp förnekandet av 

skada. Att individen förmildrar skadorna och konsekvenserna av sitt brott. Detta tror jag 

blir en försvarsmekanism hos den unge som kanske tycker att det blir för påfrestande 

psykiskt att fundera över vilka skador brottet kan ha inneburit.   
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Intervjun med Kalle var den mest spännande intervjun för mig personligen. En av orsakerna 

är att kontrasten är så stor. Vi ligger lika varandra i ålder men medan jag snart är en 

färdigutbildad polis så sitter han i fängelse för två rån. Även om jag naturligtvis inte 

rättfärdigar hans handlande tror jag att det är viktigt att man inte glömmer personen bakom 

dem. Här skulle jag vilja låna ett citat av Lars-Göran Hannlér som sa att ”man skall skilja 

på brott och person”. För trots att våra liv ser annorlunda ut har vi också många likheter. 

Våra drömmar och framtidsplaner ser relativt lika ut där vi båda längtar efter ett bra arbete 

och ett liv du själv styr över.  

 

Som polis, tror jag, att det är viktigt att inte placera människor i fack där förutfattade 

meningar styr ditt handlande. Detta har även internationell forskning om polisyrket visat 

som menar att det finns en risk hos poliser att utveckla ett cyniskt förhållningssätt till 

omvärlden. Därför är det viktigt att man aldrig glömmer bort att rannsaka sig själv och sitt 

bemötande mot andra. Jag tror att alla människor har förutfattade meningar men att 

vetskapen om dessa är de viktigaste. Det är först då som man kan förändra sitt tänkande och 

inte låta känslorna styra. I detta hänseende kan stämplingsteorin vara värd att nämna. Jag 

tror att samhällets syn på ungdomen i stor grad kan påverka dennes framtid. Om man som 

polis bemöter en ung kriminell som ett hopplöst fall tror jag att ungdomen kommer att 

tänka i liknande banor. Att det inte är någon idé att försöka, han/hon kommer ändå inte 

duga till något bättre. Detta var något som Kalle berättade att han hade upplevt då han klev 

in i rättsalen. Han berättade att det kändes som att han redan var dömd, som att folk tittade 

på honom som att han vore en galning. I ett sådant läge kan det vara lätt att ungdomen ger 

upp sina framtidsdrömmar. För jag har svårt att tro att någon av ungdomarna som liten i 

skolan sa att de ville bli kriminella i framtiden.  
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