
Polisutbildningen vid Umeå universitet 

Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete 

Höstterminen, 2009 

Rapport nr. 566 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomars attityder mot polisen 

Skillnaden mellan tjejer och killar 

 

 

 

 

Finn Becker 

Charlotta Ahl 



2 

 

Abstract 

Utifrån rådande normer och värderingar anser vi att det finns könsskillnader i attityder 

gentemot polisen hos ungdomar. För att underlätta polisens arbete är det viktigt att känna till 

grunden för dessa attityder. Syftet med studien är att undersöka om det finns några 

könsskillnader gentemot polisen hos ungdomar i Umeå. En jämförelse görs sedan mellan 

ungdomarnas och polisernas uppfattning. Studien består av en enkätundersökning genomförd 

bland ungdomar i Umeå samt en intervju med ungdomsgruppen på polisen i Umeå.  

Rikspolischefen har uttalat att arbetet med ungdomar ska vara i fokus och att det är viktigt för 

poliserna att bygga upp en god personlig relation. Satsningar från polisens håll görs i form av 

ungdomsgrupper, ungdomsråd, projekt mot ungdomsbrottslighet m.m.  

Poliserna på ungdomsgruppen anser generellt att attityden hos ungdomarna är bra och att det 

är upp till varje enskild polis att påverka bilden av svensk polis hos ungdomarna. I 

enkätundersökningen svarar ungdomarna på om de någonsin har pratat med en polis, hur detta 

möte upplevts, hur en polis bör vara och varför de har den bild de har av polisen. Vi kan ur 

diagrammen utläsa att attityderna inte skiljer sig mellan könen i någon större utsträckning och 

att polisernas uppfattning om ungdomarna stämmer ganska bra överens med ungdomarnas 

egen bild. Det finns vissa egenskaper hos polisen som tjejer och killar värderar olika och 

attityderna varierar även mellan årskurs 7 och årskurs 9.  
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1 Inledning 

Enligt brottsförebyggande rådet och polisens hemsida framgår att 80 % av alla som misstänks 

för ett brott i Sverige är män
1
, 75 % av alla poliser som arbetar i Sverige (ej civilt anställda) är 

män
2
, men ca 50 % av befolkningen är kvinnor.  Attityder finns hos 100 % av Sveriges 

befolkning, men det som uppmärksammas mest i media är unga killars attityd mot de manliga 

poliserna. Vi anser att man sällan ser denna konfrontation mellan unga tjejer och kvinnliga 

poliser. Negativa attityder är svåra att förändra, en negativ upplevelse etsar sig fast länge. För 

att underlätta polisens arbete på lång sikt måste man gå till botten med problemen och bemöta 

attityderna redan när de formas i ung ålder. Detta gör det ännu viktigare för polisen att känna 

till grunden för attityderna och på så vis kunna bemöta ungdomarna på ett adekvat sätt. 

Könsskillnader finns överallt i samhället och påverkar ungdomars uppväxt. Utifrån dessa 

rådande normer och värderingar borde det även finnas skillnader i attityden gentemot polisen 

hos de olika könen anser vi.  

Eftersom det finns könsskillnader i samhället så anser vi att pojkar och flickor ibland känner, 

tycker och upplever saker olika. Deras bild av polisen påverkas av en mängd faktorer, på en 

mängd olika stadier i livet. Ungdomar kan träffa polisen på många olika sätt, vissa träffar 

polisen personligen pga. att de begått ett brott eller själva blivit utsatta, andra läser om polisen 

eller lyssnar på föräldrar och vänners åsikter.  Detta kan mynna ut i en attityd gentemot 

polisen som i vissa fall skiljer sig mellan könen. 

”Ungdomar är uppkäftiga, tror polisen. Poliser är elaka, tror ungdomar. I båda fallen bygger 

värderingarna ofta på fördomar.” Artikel i svenska dagbladet
3
 

Relationen mellan polisen och ungdomar är ett hett samtalsämne inom media, och polisen 

jobbar hårt på att förbättra både förtroendet och attityden som idag finns hos ungdomar i 

Sverige. Satsningar görs i form av projekt, ungdomsgrupper, nya metoder för att inhämta 

information från ungdomarna, länspolismästare träffar ungdomarna och diskuterar problemen 

m.m.  Arbetet med ungdomar borde kunna anpassas efter de attityder som existerar, kanske 

borde strategier läggas upp olika beroende på hur det skiljer sig mellan könen.  

1.1 Bakgrund 

Det har tidigare skrivits rapporter här på polisutbildningen i Umeå om ungdomars attityder 

mot polisen. De flesta enkätundersökningar som har genomförts är dock på gymnasienivå och 

de har inte tagit upp skillnader mellan könen. Vi väljer att vända oss till ungdomar på 

högstadienivå och se närmare på just skillnader i attityder mellan könen. Detta pga. att vi 

anser det är under denna tid i livet som ungdomarna börjar forma och lägga sin grund för hur 

deras attityder kommer att se ut. Vi vill också med denna rapport undersöka om polisen 

bemöter unga killar och tjejer olika och om de upplever någon skillnad mellan könen i deras 

                                                           
1http://www.brottsrummet.se/Bazment/12.aspx 
2 http://www.polisen.se/Om-polisen/Polisen-i-Sverige/Organisation/ 
3 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_577391.svd 
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attityder.  För att kunna dra nytta av enkätundersökningen är det viktigt att jämföra resultatet 

med polisens pågående arbete med unga.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några könsskillnader gällande attityden 

gentemot polisen hos ungdomar i högstadiet. Genom att jämföra ungdomarnas och polisers 

egen uppfattning vill vi belysa vilka problem som kan existera, och hur man kan bemöta dessa 

problem. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilken attityd har ungdomar gentemot polisen? 

 Vad ligger till grund för dessa attityder? 

 Finns det några könsskillnader gällande attityden? 

 Hur upplever poliserna ungdomarnas attityder? 

 Kan polisen påverka ungdomarnas attityder? 

1.4 Tillvägagångssätt 

Vi har genomfört en anonym enkätundersökning på en högstadieskola i Umeå samt intervjuat 

ungdomsgruppen på polisen i Umeå. Enkäten bestod av 11 frågor, både med svarsalternativ 

och utrymme för egna åsikter. Tanken var att vi skulle besöka en eller två klasser i varje 

årskurs, beroende på storlek. Men vid vårt första besök på skolan så insåg vi att ett mer 

effektivt sätt var att placera oss i skolans korridorer och tillfråga de elever som passerade om 

de ville hjälpa oss med en undersökning om polisen. Vi såg till att fördelningen mellan tjejer 

och killar blev relativt jämn. Enkäten bifogas i bilaga. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss enbart till högstadieungdomar i Umeå samt intervjua enbart 

poliser som arbetar med ungdomar i Umeå. Detta på grund av tidsbrist och logistik, samt för 

att arbetet inte skulle bli allt för omfattande. Begränsningen leder till att vi enbart får in åsikter 

från en liten del av alla ungdomar i Sverige, men vi hoppas att detta ändå är relativt 

representativt. 

I teoriavsnittet har vi valt att plocka ut en del av de projekt och rapporter som har styr polisens 

arbete med ungdomar, och som vi anser relevanta för detta arbete. 
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2 Teori 

2.1 Polisens hantering av ungdomsverksamhet 

Att arbeta med ungdomsfrågor är högt prioriterat i samhället. Regeringen har uttalat att 

särskilda prioriteringar inom rättsväsendet kommer att riktas bl.a. mot ungdomsbrottsligheten. 

Rikspolischefen har uttalat att ungdomars brottslighet ska vara i fokus samt att Polisen ska 

utveckla sin förmåga att identifiera ungdomar som riskerar att hamna i en kriminell bana och 

göra tidiga insatser för dem. Rikspolischefen har bl.a. uttalat att Polisen ska uppträda synligt i 

högre utsträckning och bli mer tillgänglig för allmänheten. 

 

Rikspolisstyrelsen beslutade att inspektera Polisens hantering av ungdomsverksamhet. Under 

hösten 2007 skickades ett frågeformulär rörande ungdomsverksamheten till samtliga 

polismyndigheter. Inspektionsgruppen har sedan granskat 18 myndigheter på djupet. 

Inspektionsgruppen anser att det finns en risk med att uniformerad polis blir synonymt med 

synlighet då uniformen fastställer myndighetsutövning. Flertalet ungdomspoliser i yttre tjänst 

har uppgivit att de arbetar civilt för att uppnå bättre resultat. Den bild som har förmedlats är 

att det i inledningsskedet av arbetet med ungdomar är viktigt att bygga upp en god personlig 

relation, något som uniformen upplevs försvåra.
4
 

2.2 Polisens värdegrund 

Sedan 27 januari 2009 har Polisen en nationell värdegrund, som är framställd genom bidrag 

från nästan 20 000 medarbetare. Målet är att värdegrunden skall vara kortfattad, ska kunna 

användas för att utveckla verksamheten och fungera som utgångspunkt i dialog om attityder 

och värderingar. Värdegrunden skall genomsyra hela polisens verksamhet och på sikt märkas 

i vardagen för medborgarna. 

 

Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi genomför vårt uppdrag 

professionellt och skapar förtroende genom att vara: 

 Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om 

allas lika värde.  

 Effektiva – för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och 

ständig utveckling.  

 Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och 

stödjande. 
5
 

                                                           

4
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporterutredningar/01%20Polisen%20nationellt/O

vriga%20rapporter-utredningar/Insp_Ungdomsarenden_rapport_arkivex.pdf 
5
 http://www.polisen.se/Vasterbotten/Om-polisen/Polisen-i-Sverige/Uppdrag-och-mal/Ny-vardegrund-utgar-

fran-medarbetarna/ 
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2.3 NOVA 

Nova handlar om att motarbeta den grova organiserade brottsligheten i Stockholms län och att 

förhindra ungdomar från att gå med i kriminella nätverk. Genom att följa de kartlagda 

personernas verksamhet får polisen information och stör deras brottsliga verksamhet. 

Kartläggningen ökar också möjligheterna att komma åt vinningen av brott. Nova arbetar i god 

kontakt med andra myndigheter
6
. 

En del ungdomar inspireras av och ser upp till de yrkeskriminella. Genom Nova vill polisen ta 

bort glorian från de grova brottslingarna och visa att brott får negativa konsekvenser för dem 

som begår dem. Ungdomar som finns i riskzonen för grova brott är ett åtagande för Nova.
7
 

2.4 Kronobergsmodellen 

Kronobergsmodellen går ut på att polisen beslagtar och förstör alkohol från minderåriga 

ungdomar och kontaktar deras föräldrar. Om föräldrarna inte hämtar den minderåriga så kan 

polisen kontakta socialtjänsten, samarbetet med andra myndigheter är av stor vikt för att 

modellen skall fungera. Det speciella med modellen är att arbetet med ungdomarna är mer 

strukturerat än tidigare och att polisen satsar på att utreda langningsbrott mer strategiskt
8
.  

Kronobergsmodellen syftar till att göra det svårare och mindre lockande för ungdomar att 

dricka alkohol ute på stan. Den ena delen av arbetet är riktat mot ungdomarna själva och den 

andra delen mot langare. Målet är att minska ungdomsvåldet i offentlig miljö.
9
 

2.5 Ungdomsråd – en direkt länk mellan ungdomar och polis 

Ungdomsråden är ett forum i Stockholms län där polisens högre chefer träffar unga människor 

för att prata om deras villkor och vad de tycker om polisens arbete. Genom ungdomsråden lär 

sig också ungdomarna mer om polisen. Syftet är att förbättra polisens arbete, förhindra att 

ungdomar blir kriminella och att öka ungas förtroende för polisen. Polismästarna, som är 

distriktens högsta chefer, leder de lokala ungdomsråden
10

. 

Ett ungdomsråd består av cirka 10-30 ungdomar. De träffar polischeferna fyra eller fem 

gånger om året. Ofta ingår ett studiebesök hos någon av polisens verksamheter. Under mötena 

diskuterar ungdomarna och cheferna till exempel:  

 Brott.  

 Otrygghet.  

 Hur polisen och ungdomar bemöter varandra.  

 Hur man kan förhindra att unga begår brott. 

                                                           
6
 http://www.polisen.se/Vasterbotten/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/sarskildasatsningar/Nova/  

7
 Ibid. 

8
 http://www.polisen.se/Vasterbotten/sv/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Om-olika-brott/Langning-av-

alkohol/Kronobergsmodellen/ 
9
 Ibid. 

10
 http://www.polisen.se/Vasterbotten/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-

lan/sarskildasatsningar/Ungdomsrad/ 
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Både tjejer och killar deltar i ungdomsråden. De går på högstadiet och gymnasiet och är 

mellan 13 och 16 år.
11

 

 

 

3 Resultat 

I resultatdelen redovisar vi den intervju vi gemomfört med två poliser på ungdomsgruppen 

samt resultatet av den enkätundersökning vi gjort på en högstadieskola i Umeå.  

3.1 Intervju 

Vi har genomfört en intervju med två poliser från Umeå polis ungdomsgrupp för att ta reda på 

hur poliserna som arbetar dagligen med ungdomar ser på deras attityder. 

Peder Nordin och Lars-Göran Hannler arbetar båda två på ungdomsgruppen i Umeå, Peder i 

den yttre verksamheten bland ungdomarna och Lars-Göran med förhör och medling inne på 

stationen. De har båda två tidigare arbetat som ordningspoliser och kan därför se skillnader i 

deras egna attityder mot ungdomarna nu när de träffas mer regelbundet. På ungdomsgruppen 

arbetar poliserna i civila kläder vilket de tror underlättar vid bemötandet av ungdomar. 

Generellt sätt tycker de båda att attityden hos ungdomarna idag är ganska bra och att 

bemötandet mot polisen mestadels beror på hur poliserna själva beter sig. En hård och kaxig 

polis kan få det svårare medan en glad, rolig och förstående polis kan få riktigt bra respons. 

Många av ungdomarna påverkas mycket av kompisarna och grupptrycket, de vill vara coola 

inför polisen. Framförallt är det killarna som spelar lite ”macho” i början. 

För att skapa en avslappnad stämning brukar Peder använda sig mycket av humor, vilket han 

tycker är ett effektivt verktyg. Båda säger att det gäller att bjuda på sig själv och komma bort 

från ämnet så att ungdomarna ”taggar ner”. Vid mötet med en misstänkt ungdom måste 

polisen skapa ett förtroende och dämpa skuldkänslorna som ofta är väldigt påtagliga. Både 

killar och tjejer är ofta väldigt ångerfulla när de vet om vad de har gjort. Om polisen inleder 

samtalet med att prata om allt möjligt så bygger de upp en relation och det blir lättare att prata 

om kärnfrågan, men man måste inse att det kan ta tid innan ungdomar förstår budskapet.  

De är båda överens om att det viktigaste är att ge en bra bild från början om vem man är och 

vad som är meningen med samtalet. Vare sig det är samtal inne på stationen eller ute på gatan, 

är information och tydlighet a och o. De tror också att hur de agerar och beter sig har stor 

inverkan på hur framtida möten kommer att bli, både för deras egen skull och för deras 

kollegor. Det är viktigt att tänka på att en kollega kanske kommer att träffa samma ungdom 

                                                           
11

 http://www.polisen.se/Vasterbotten/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-

lan/sarskildasatsningar/Ungdomsrad/ 
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vid en senare tidpunkt och om då den unge har en dålig bild av den första polisen så kommer 

kollegan få en svårare ingång och arbetet kompliceras mer än det skulle behöva bli. 

Vi frågade om de själva upplever en ändring i deras egen attityd mot de ungdomar som de 

träffar ofta i yrket. De säger att de visst kan bli less på situationen men de blir aldrig arga på 

ungdomen eller sig själva utan det handlar om att jobba på och se människan och inte brottet. 

De medger att det kan vara svårt att inte se personen och brottet som ett och samma men det 

gäller att vara professionell och det kan vara lättare när man arbetar med unga än med vuxna. 

De säger också att man alltid måste ge personen en chans, på samma sätt som de önskar att 

ungdomarna ger varje ny polis de träffar en chans.  

Vi frågar om tjejer förekommer mer i brottsutredningar nu än förr, om tjejer begår mer brott 

än tidigare. Lars-Göran och Peder tycker sig se en liten ökning i antalet brott som begås av 

tjejer och att tjejer kommer in mer på vad som innan var typiska ”killbrott” som t.ex. 

misshandel och rån. 

Både Lars-Göran och Peder berättar att det är viktigt att ta sig tid med de unga, finns det tid 

bör man verkligen ta sig den tiden för att kunna gå in på djupet med vad som har hänt. De 

påpekar också att det inte alltid är lätt att få en bra dialog med varje ungdom utan det handlar 

mycket om personkemi också. Det är viktigt att kunna bryta den eventuella barriär som finns 

mellan vuxen och ungdom men också mellan ung och polis. De ser inte någon direkt skillnad 

mellan könen i hur de beter sig mot polisen, det är ganska lika mellan killar och tjejer. Det är 

större skillnad mellan högstadieelever och gymnasieelever, anser de, gymnasieelever är mer 

mogna och inte lika flamsiga som de från högstadiet. 

Vi frågar om de anser att de unga som kommer in till stationen återkommer i brottslighet, om 

de träffar samma ungdomar om och om igen. De svarar (utan att ha statistik på det) att de 

flesta träffar de endast en gång, majoriteten av de unga begår ett brott och lär sig sedan var 

gränsen går. Många är väldigt ångerfulla och skamsna över vad de gjort för att hamna i den 

situation de är i. Lars-Göran påpekar att det är viktigt att i förhörssituationer skapa en kontakt 

där den unge inte känner sig anklagad och ensam utan polisen måste visa empati och få till en 

lugn miljö och förhörsklimat där den unge känner sig trygg att kunna berätta om vad som 

hänt. 

Vi ställde en fråga om de anser att det är lättare att prata eller förhöra en ung om de båda är av 

samma kön, både Peder och Lars-Göran anser att det nog inte spelar så stor roll. Men de 

påpekar att det är positivt att arbeta eller ha tillgång till någon av det andra könet då det alltid 

finns situationer då det kan vara bra, t.ex. vid sexuella övergrepp. De säger att det även finns 

situationer där samma kön kan ställa till med mer problem än att ha en lugnande effekt. De 

berättar om ett exempel där en ung tjej blev uppspelt av den kvinnliga polisen, medan det gick 

bra att prata med den manliga polisen. 

Vi frågar var och på vilka ställen som de träffar unga, Lars-Göran som till största del sitter på 

station och jobbar med förhör träffar majoriteten där men har även uppdrag då han åker ut till 

skolor och ungdomsgårdar och pratar. Peder träffar också han många i skolan men även ute på 
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stan och på ungdomsfester. Peder tycker sig nästan alltid bli bra bemött av ungdomarna även 

om de kan bli irriterade då de kommer in på festerna. Men då de har umgåtts lite och pratat 

med ungdomarna brukar de ofta ha en positiv inställning efteråt.  

Peder påpekar också att många av deras källor är just ungdomar som ringer in och ger olika 

tips om vad som kommer att hända eller vad som har hänt. Peder säger att det är därför det är 

så viktigt med en bra relation till dem man arbetar med för det kommer ofta igen senare i 

jobbet. Han tillägger också att det är många föräldrar som hör av sig och ger bra tips. Det är 

därför viktigt att ha en bra relation med föräldrarna men även för att det är föräldrarna som 

har det största ansvaret för sina barn. 

Just föräldrarna är det som påverkar unga mest tror både Peder och Lars-Göran då vi frågar 

vad det är som påverkar ungdomars attityd mot polisen. Media har också en viss inverkan tror 

de men efter föräldrarna kommer nog vänner eller andra ungdomars åsikter som färgar av på 

den enskilde. Dock påpekar Lars-Göran att negativa fördomar ganska lätt kan brytas ner om 

unga som aldrig stött på en polis gör det och får diskutera det som de hört från föräldrar eller 

kamrater. 

Både Peder och Lars-Göran påpekar vikten om att gå ut och röra sig bland unga och prata 

med dem. Väldigt viktigt att ta i hand och försöka lära sig så många namn som möjligt. Båda 

två anser också att poliser i radiobilar måste ut och träffa ungdomarna mer för att ge en bättre 

bild av polisen samt att på så sätt kunna förebygga brott och även få in mer tips för att kunna 

lösa eller jobba preventivt mot brott. De är ense om att ungdomar gillar att prata med polisen 

så därför borde det inte finnas några större hinder för alla poliser att inte röra sig mer bland 

ungdomar när de jobbar. 

Vi ber Peder och Lars-Göran rangordna egenskaper hos polisen som är viktigast respektive 

sämst, samma frågor som vi ställt till ungdomarna under enkätundersökningen. Det är en svår 

fråga och de velar lite fram och tillbaka men verkar vara ense om att det viktigaste hos en 

polis är att vara trevlig och förstående, och den sämsta egenskapen är att vara otrevlig och 

tråkig. 
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3.2 Enkätundersökning 

 

Totalt  130  

 

Tjejer totalt  58 

7: an  14 

8: an  19 

9: an  25 

Killar totalt  72 

7: an  24 

8: an  23 

9: an  25 

 

Tabell 1: Undersökningsgruppen fördelad på kön och årskurs. 

 

 
Figur 1: Andel av undersökningsgruppen som pratat med en polis 

 

Av totalt 72 killar och 58 tjejer är det en klar majoritet av ungdomarna som har pratat med en 

polis vid något tillfälle, vilket framgår av figuren. 
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Figur 2: Fördelning av antalet tjejer och killar som har pratat med en polis. 

 

 

Figur 3:Fördelning av platser där tjejerna pratat med polisen 

Av tjejerna och killarna i 9:an så är det övervikt av att dem träffat och pratat med polisen på 

Stan. Tjejerna i 8:an var det en liten majoritet som angav att det var i Skolan de pratade med 

polisen. Annars var det alternativet Annat som ungdomarna valde mest. 
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Figur 4: Fördelning av platser där killarna pratat med polisen 

 

Man kan utläsa av diagrammet att killar i yngre ålder träffat polisen mer på stan än vad tjejer i 

yngre ålder gör. Man kan också se att tjejer i 8:an träffat polisen mer i skolan än vad killarna i 

samma årskurs gjort samt att tjejerna nästan uteslutet träffat polisen hemma först i 9:an. 

 

 

Figur 5: Fördelning mellan könen angående vad de pratat med polisen om. 

Det var en klar majoritet av ungdomarna som hade valt att svara alternativet Annat  på denna 

fråga. Av killarna i 9:an hade nio stycken svarat att det var om dem själva samtalet hade 

handlat om. 
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Figur 6: Fördelning mellan könen angående bemötandet från polisen. 

 

En klar majoritet har svarat att bemötandet från polisen var Bra. 

Av de som blev bemötta dåligt är den större delen tjejer. 

 

Figur 7: Fördelning av känslor som uppkommit hos tjejerna när de sett en polis. 

Nyfiken var den känsla som flest tjejer i 8:an och 9:an samt killar i 8:an valt. Flera stycken 

tjejer i 9:an angav att de kände sig rädda och ingen kände lättnad. Trygghetskänslan är det till 

störst del tjejer i 8:an som angav, men de har även en ganska hög representation på känslan 

Osäker. 
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Figur 8: Fördelning av känslor som uppkommit hos killarna när de sett en polis. 

Majoriteten av killarna i 9:an och killarna i 7:an angav att de inte kände någonting, medan den 

största delen av killarna i 8:an kände sig nyfikna. Ingen kille angav att de kände sig ledsna när 

de såg en polis, men några stycken angav att de blev arga. Några killar kände sig lättade när 

de sett en polis, men ingen av dessa gick i årskurs 9. Av alla killar är det flest i årskurs 8 som 

känner sig trygga när de ser en polis. 

Kommentarer från alternativet Annan; Hopplös, Förbannad Äcklad, Nervös, Roligt samt Om 

någon är dum så blir jag glad. 

 

Figur 9: Sammanställning av figur 7 och 8. 

 

Eleverna fick sedan skriva varför de får just den känslan de valt i föregående fråga. 

Majoriteten av svaren handlar just om nyfikenhet. De vill veta vad som händer för att det 

oftast sker saker utöver det vanliga där polisen är. Vissa känner sig både nyfikna och osäkra 
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då de inte vet om det handlar om dem själva. Urval från kommentarerna; Spännande ifall det 

händer något, Det kanske har hänt något och då vill jag veta vad, Det är spännande och lite 

kul, Jag vill se om dom ska gripa någon, Man är ju alltid nyfiken när man ser en polis och 

man blir lite osäker, men ändå roligt. 

Andra kommentarer visade en mer negativ bild av polisen; 

Nervös för man gjort något fel. Dom misstänker typ allt, Nervös för att dom har pistol och 

batong, Dom ser läskiga ut, Dom är läskiga och man är rädd för att åka fast, Dom förstör 

min kväll, Allt jag har fått reda på om dom har bara gjort mig sur + vad dom gjorde mot 

Michael Jackson 2005! Jävlarna… 

En kommentar handlade om rädslan för eller om sin familj; Min pappa kan ha gjort allt. 

 

 

Figur 10: Fördelning över vem tjejerna tycker är lättast att prata med, manlig eller kvinnlig polis. 

 
Figur 11: Fördelning över vem killarna tycker är lättast att prata med, manlig eller kvinnlig polis. 
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Det var en klar majoritet för att det inte spelar någon roll om det är en kvinnlig eller manlig 

polis som det är lättast för unga att pratar med. Killarna i 8an hade dock tio stycken valt att de 

lättast pratar med en kvinnlig än en manlig polis av totalt 23. Av tjejerna i 7:an valde ingen en 

manlig polis. 

Det var blandade kommentarer då de fick skriva varför de trodde så som de svarat. 

Kvinna, de är tryggare, Män är mer avslappnade, Kvinnor är snällare, Manliga poliser är 

oftast snällare, Har kön någon betydelse, Gubbar brukar vara roligare, Kvinnorna är 

petigare, Manliga poliser är stränga, Poliserna är alltid likadan, jag har träffat båda, så jag 

vet. 

 

Kommentarer varför de tror att polisen behandlar könen olika; 

Killar är stökigare, Killar är med kriminella, Båda ska ha samma rättigheter, Polisen får inte 

bemöta andra olika, Killar bemöts hårdare, Nästan alla behandlar killar och tjejer olika, 

Vissa anklagar killar mer än tjejer, Tjejer blir alltid behandlade lite snällare, Tjejerna slipper 

ifrån men killarna blir tagna på en gång, Dom har väl lärt sig att behandla alla lika.  

 

 

 

Figur 12: Gemensam fördelning av könen angående eventuellt olika bemötande av polisen. 

Majoriteten av ungdomarna tycker inte att de behandlas olika av manliga och kvinnliga 

poliser. Det är stor skillnad mellan 7:an och 9:an, i 7:an verkar både tjejerna och killarna inte 

tycka att de behandlas olika men två år senare när de går i 9:an så har uppfattningen ändrats. 
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Figur 13:Fördelning över vad som påverkar tjejernas bild av polisen. 

 

 

Figur 14:Fördelning över vad som påverkar killarnas bild av polisen. 

De två alternativ som fått flest röster av nästan varje årskurs är Polisen själv och Media. 

Killarna i 9:an skiljer sig lite från de andra klasserna då de har ganska många svar på Vänner 

utöver Media och Polisen själv. Inga tjejer i 7:an angav att de påverkas av sina vänner, men 

betydligt fler tjejer i 9:an. Väldigt liten del av både tjejer och killar har påverkats i av skolan. 

En tjej i 9:an har svarat att det var genom Socialtjänsten hon hade fått sin bild av polisen. 
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Figur 15: Fördelning av egenskaper som ungdomarna gemensamt tycker är bra hos polisen 

1=viktigaste egenskapen, 5=minst viktiga egenskapen. 

Majoriteten tycker helt klart att det är viktigast att en polis är hjälpsam och minst viktigt att 

vara rolig. Genomsnittet på skalan blir: 

1 = Hjälpsam 

2 = Förstående 

3 = Trevlig 

4 = Rättvis 

5 = Rolig 

 

 

Figur 16: Fördelning av egenskaper som tjejerna tycker är bra hos polisen 1=viktigaste 

egenskapen, 5=minst viktiga egenskapen. 
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Figur 17: Fördelning av egenskaper som killarna tycker är bra hos polisen 1=viktigaste 

egenskapen, 5=minst viktiga egenskapen. 

Vi kan utläsa en liten skillnad mellan könen då killarna tycker att det är lite viktigare att 

polisen är förstående medan tjejerna tycker det är viktigare att polisen är trevliga. I övrigt 

tycker de relativt lika och har samma egenskaper på första och sista plats i skalan. 

 

 

Figur 18: Fördelning av egenskaper som  ungdomarna gemensamt tycker är dåliga hos 

polisen 1=sämsta egenskapen, 5=minst dåliga egenskapen. 
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Vi kan utläsa att Orättvis är den sämsta egenskapen enligt ungdomarna medan det inte har 

någon större betydelse om polisen är Tråkig. Det är tydligt att det är sämre att vara otrevlig än 

att vara misstänksam. 

1 = Orättvis 

2 = Otrevlig 

3 = Sur 

4 = Misstänksam 

5 = Tråkig 

 

 

Figur 19: Fördelning av egenskaper som  tjejerna tycker är dåliga hos polisen 1=sämsta 

egenskapen, 5=minst dåliga egenskapen. 
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Figur 20: Fördelning av egenskaper som  killarna tycker är dåliga hos polisen 1=sämsta 

egenskapen, 5=minst dåliga egenskapen. 

Från diagrammen går det att utläsa att tjejerna tycker den sämsta egenskapen hos en polis är 

Otrevlig medan det hos killarna finns en stor överrepresentation i att den sämsta egenskapen 

är Orättvis. Tjejerna angav även att det är näst sämst som polis att vara misstänksam, vilket 

killarna har först på 4:e plats. 
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4 Diskussion 

Generellt sett är ungdomars attityder mot polisen förhållandevis bra, allt hänger på i vilka 

situationer de stött på polisen och vilket bemötande de har fått. Polisen upplever också att de 

flesta ungdomar respekterar dem och ger dem en chans att bevisa att de bara är människor.  

Enkätundersökningen visar att de allra flesta ungdomar har fått ett bra bemötande av polisen, 

och de flesta anger även att det är polisen själv som ligger till grund för den bild de har av 

polisen idag.  

Det är tydligt att de flesta ungdomar idag är nyfikna på polisens arbete och vill gärna se vad 

som händer när polisen kommer, så länge de vet om att de själva är oskyldiga så har de en 

positiv inställning till polisens närvaro. Självklart finns det dem som inte uppskattar polisen 

på grund av dåliga erfarenheter som de själva har upplevt eller från erfarenheter bland familj 

och vänner som spridit sig. Men enligt enkätundersökningen så påverkas ungdomarna inte 

lika mycket av familj och vänner som poliserna själva tror.  

Det föreligger inte några enorma skillnader i attityderna mellan könen. Känslorna hos tjejerna 

lutar mer åt själva bemötandet medan killarna fokuserar mer på agerandet. Tjejer tycker det är 

viktigt att poliserna inte ser så läskiga ut och att de är trevliga, killarna lägger mer fokus på att 

de ska agera rättvist och inte misstänka alla. Poliserna som vi pratat med upplever inte heller 

någon direkt skillnad mellan könen i deras attityder, bara skillnader i ålder och mognad.  

Vi får känslan av att de negativa åsikterna verkar komma från väldigt bestämda ungdomar, 

och en negativ syn kan vara svårare att ändra på jämfört med en positiv. Flest negativa 

kommentarer på enkäterna kommer från tjejer i 9:an. Det är svårt att säga vad som har skapat 

den negativa bilden som dessa ungdomar har, men vi kan se i enkätsvaren att ungdomarna 

påverkas mycket av bland annat media. 

Kommentaren om Michael Jackson tyder på att framställningen av amerikansk polis i media 

påverkar ungdomars syn även på svensk polis. Ett exempel på amerikanska program som kan 

påverka bilden av polisen är programmet COPS
12

 på tv 6, där programmet beskrivs som 

följande på deras hemsida:” I den här programserien får vi se den amerikanska polisens mest 

dramatiska klipp med allt från vilda biljakter, våldsamma konfrontationer och beväpnade 

rån.” Då och då dyker det även upp våldsamma klipp på Internet där amerikansk polis 

använder övervåld.
13

 Även svensk polis debatteras i media och deras våldsanvändning 

framställs ofta som övervåld.
14

 

Poliserna på ungdomsgruppen tror inte att det har någon större betydelse om det är en manlig 

eller kvinnlig polis vid mötet med en ungdom utan att det handlar om personkemi. 

                                                           
12

 Dokumentärserie om amerikansk polis på tv 6: www.tv6.se  
13

 http://www.youtube.com/watch?v=ZlXbUatPc-A 2/12-09  
14

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5915992.ab 2/12-09 
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Enkätundersökningen visar att könet inte har någon större betydelse men att tjejer i början av 

högstadiet kan känna sig tryggare med kvinnliga poliser för att de är av samma kön. Om man 

läser de kommentarer som ungdomarna skriver om manliga respektive kvinnliga poliser så 

kan man dra slutsatsen att kombinationen av en manlig och kvinnlig polis är det ultimata 

precis som vi fick fram på intervjun med Peder Nordin och Lars-Göran Handler. Enligt 

ungdomarna ser kvinnorna snällare ut, är lugna, trygga, mindre hårda och är lätta att prata 

med medan männen har stor förståelse, är roligare, starkare, mer avslappnade och inte så 

petiga. Om detta överensstämmer med verkligheten så kompletterar de varandra i arbetet, 

vilket underlättar både för poliserna själva och för ungdomarna. Om personkemin inte 

stämmer överens mellan en ung tjej och en manlig polis så kan man alltid testa den manliga 

polisen istället och vice versa. 

Det är i allra högsta grad upp till poliserna själva att förebygga negativa attityder hos 

ungdomarna. Om polisen försöker bibehålla den nyfikenhet som finns idag och ökar 

förståelsen hos ungdomarna för polisens arbete så tror vi att attityderna kommer att gå mot det 

positiva. Den nyfikenhet som finns bland de unga kan användas till mycket positivt om 

poliser som arbetar med unga, vare sig det är ordningspoliser till ungdomsgrupper, får vetskap 

om att den finns. På så sätt kan polisen komma unga mer nära och bygga upp en relation där 

polisen förstår de unga bättre, och de unga vet att polisen inte vill dem illa eller sätta dit dem. 

Men framförallt är det viktigt att ungdomarna inte ser polisen som något läskigt och 

skrämmande utan som något bra och värdefullt att ha i samhället. 

Enligt poliserna i ungdomsgruppen så hade de inte någon speciell taktik eller förhållningssätt 

då de mötte en tjej eller kille och utifrån vårt resultat från analyserna så verkar det inte 

behövas heller. Lars-Göran och Peder använder sig av samma tillvägagångssätt i sina arbeten 

med unga, oavsett kön, och trycker på att det är individanpassning som är det viktiga och inte 

könen. 

4.1 Slutsats 

Vi ville med denna uppsats försöka ta reda på om det finns könsskillnader i 

högstadieungdomars attityder gentemot polisen. Vi är förvånade över resultatet och kan 

konstatera att det inte finns någon större skillnad i vad killar och tjejer har för attityd mot 

polisen. Vi trodde när vi började med arbetet att det skulle finnas påtagliga skillnader mellan 

könen i deras syn på polisen och deras upplevelser.  

Varför det inte är större skillnader är svårt att utläsa från vår rapport, möjligen går det att få 

reda på svaret om en större och mer djupgående analys görs i ämnet. De mer utförliga svar vi 

fått från elever som förklarat varför de tycker som de gör, ger oss en bild av att det är upp till 

varje polis, oavsett kön, att skapa ett förtroende och en tillit som gör att ungdomarna ser upp 

till polisen.  

Möjliga svar till varför det inte finns någon större skillnad kan vara att polisen faktiskt 

bemöter tjejer och killar på samma sätt och att ungdomarnas attityder på så sätt inte varierar 

särskilt mycket. Det verkar som att unga tjejer och killar inte vill bli bemötta olika utan att 

poliser ska vara poliser oavsett kön. Vi kan urskilja en liten tendens till att tjejerna tycker att 

manliga poliser är lite skrämmande vilket visar på att det är väldigt viktigt att tänka på vem 
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polisen möter och hur vi framställer oss. Ett sätt att dra ner skräcken för polisen är självklart 

att arbeta civilt mitt ibland ungdomarna, för att visa att polisen inte bara griper folk utan även 

arbetar för att skapa en trygghet.  

Polisen skall vara tillgänglig för allmänheten och vi tycker att det är extra viktigt att 

ungdomarna vet om vad polisen gör, vet hur de kan få tag på dem och litar på att de tar rätt 

beslut. Påverkan måste ske i ung ålder för att kunna ge resultat i framtiden. Trots att killar i 

ung ålder är klart överrepresenterade i brottsstatistiken så blir det allt vanligare bland unga 

tjejer att begå brott. Många av eleverna påpekade i sina enkäter att tjejer blir bättre 

behandlade för att de var just tjejer och att poliserna är hårdare mot killar. Om det inte skiljer 

sig i tjejer och killars attityder mot polisen så bör de även bli bemötta på samma vis. Att 

behandla tjejer bättre än killar är lika diskriminerande som att ta för givet att det är en kille 

som begått brottet.  

Genom att förtydliga hur ungdomar känner och tycker om polisen kan vi med denna rapport 

underlätta polisens arbete med ungdomsbrottslighet och bemötandet mellan två olika läger. 

Ledorden i polisens värdegrund är att de ska vara tillgängliga och engagerade och effektiva. 

Tillgängliga för ungdomarna kan vi klart se i undersökningen att polisen har varit då 82 % vid 

något tillfälle har pratat med polisen. Umeås ungdomsgrupp verkar onekligen vara 

engagerade i sitt jobb och med en uppklarning på 1300 brott i år jämfört med 1900 brott för 

tre år sedan
15

 kan vi nog slå fast att arbetet varit påtagligt effektivt. 

Att ungdomarna valde Nyfiken på frågan vad de kände när de såg en polis kan vi relatera till 

då vi besökte skolan. Det var väldigt många elever som kom fram och frågade vad vi gjorde 

och om vi var poliser etc. När vi sa att vi läste till poliser var det många som blev intresserade 

och frågade om det var svårt att komma in på skolan och vad som krävdes för att bli behörig 

att söka. Denna nyfikenhet måste vi som poliser ta vara på och dra nytta av i vårt arbete, det är 

mycket lättare att skapa kontakt med en person eller grupp om gruppen eller personen redan 

är nyfiken och intresserad och det var definitivt ungdomarna på skolan. 

Vi tror att fler och mer djupgående studier är önskvärt för att bättre se på och förstå 

ungdomars attityder gentemot polisen. En studie om ungdomars attityder från andra delar av 

Sverige är något som borde genomföras och speciellt kanske då med unga från trakter som i 

media pekas ut som problemområden. Skiljer sig deras attityder mot polisen från vad vår 

rapport fått fram eller är det lika trots geografiska och demografiska olikheter?  

Eftersom tiden varit knapp har vi inte kunnat genomföra någon djupare eller mer omfattande 

analys över ungdomars attityder mot polisen. Vi har till exempel bara gått ut med enkäter till 

en skola i Umeå och där fått in 130 frågeformulär. Det är svårt att dra någon slutsats om att 

dessa 130 ungdomar är genomsnitt av Sveriges alla ungdomar men det kan nog heller inte 

uteslutas. 

                                                           
15

 Intervju med Peder Nordin och Lars-Göran Handler vid Ungdomsgruppen i Umeå. 
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