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 Abstract 
En förutsättning för att rättssystemet ska fungera är att personer ställer upp och 

berättar för polisen om vad som har hänt när brott har begåtts.  Det har 

förekommit situationer då personer i segregerade områden väljer att inte tala med 

polisen på grund av rädsla för bland annat repressalier.  Det är av största vikt att 

polisen lyckas bygga upp ett förtroende bland de boende i dessa områden för att vi 

ska ha en rättsäkerhet även i framtiden. Syftet med denna rapport är att 

problematisera polisens arbete i de segregerade områdena och beskriva de 

problem och dilemman som poliserna ställs inför. Jag har under ett antal dagar 

följt poliserna i ett segregerat område i södra Sverige.  Jag beskriver vad jag själv 

upplevde i samband med detta samtidigt som jag tar upp de erfarenheter som 

poliserna skildrar.  Poliserna arbetar på olika sätt med att bygga upp ett förtroende 

bland invånarna och skapa en relation till både unga och gamla.  Mina egna 

upplevelser av det område som jag besökt är att det är ett levande och trivsamt 

område där människor är pratglada och inbjudande.  Det förekommer dock en hel 

del kriminalitet och man löser många brott utan polisens inblandning. 

Anledningarna till att man väljer att till exempel inte vittna i en rättegång kan vara 

flera och slutenheten innefattar kriminella såväl som en vidare krets av människor.  
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1  Inledning 

Det finns en uppfattning om att människor i segregerade områden inte vill prata med 

polisen. Vissa menar att det istället finns ett alternativt rättssystem där polis, 

åklagare och domstolar inte har något att säga till om. Om detta stämmer innebär det 

att det svenska rättsystemet är på glid. Anledningen till att jag har intresserat mig för 

ämnet är för att jag som blivande polis inser vilken stor betydelse relationen till 

människor i dessa områden har. En förutsättning för att personer ska prata med 

polisen är att de känner tillit och förtroende för enskilda poliser såväl som för hela 

myndigheten. Ansvaret ligger således på varje polisman och dennes attityd och 

bemötande gentemot invånarna i de segregerade områdena. Men även på 

beslutsfattare som har möjlighet att styra den polisiära verksamheten.  

När jag i arbetet pratar om segregerat område så menar jag ett område med flera 

olika kulturer och etniska grupper där många lever i ett socialt och ekonomiskt 

utanförskap.  Man har inte integrerats i det svenska samhället. 

1.1 Bakgrund 

För att vårt rättsystem ska fungera är det viktigt att personer ställer upp och berättar 

vad som hänt så att personer som begår brott blir lagförda och inte kan fortsätta med 

kriminalitet. Man behöver få personer att våga vittna i en rättegång för ingen kan 

dömas utan att de är funna skyldiga bortom allt rimligt tvivel.1

 

 Det finns en viss 

rädsla och oro i samhället då det gäller att berätta för polisen vad som hänt, man är 

ofta rädd för repressalier och utfrysning med mera (anonym polisman). Människors 

rädsla är en uppenbar källa till undandragande (Björk 2009). Media har under en 

längre tid målat upp en bild av att personer som bor i segregerade områden inte vill 

prata med polisen. Exempel på meningar som man kan läsa är: Det är svårt att 

jobba i de här områdena där väldigt få vill prata med polisen (Dagens Nyheter 

2010) och Få unga vågar anmäla brott (Göteborgs Posten 2009). 

Det är viktigt för polisen att vara medvetna om vilka problem som de kan komma att 

stöta på när det gäller att jobba i segregerade områden. Detta för att kunna göra ett 
                                                 
1  Begreppet ”beyond  reasonable doubt" förekom för första gången i förmodad direktöversättning  i svensk 
rättstillämpning i NJA 1980  s. 725. 
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så bra jobb som möjligt och kunna vända den negativa trend som man kan utläsa i 

media. För att kunna göra något åt problemen så måste man lyfta upp problemen till 

ytan och föra en diskussion kring dem. För i slutändan så handlar det om att vi 

måste få personer att våga lita på polisen i dessa områden.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att problematisera polisens arbete i segregerade 

områden. 

1.3 Tillvägagångssätt 

Jag har studerat ett segregerat område i södra Sverige. Området är en förort till en 

storstad.  Min rapport innehåller dels mina egna upplevelser under de dagar jag 

följde med poliserna som arbetar i området men även det som poliserna själva 

beskriver. Jag har samtalat med poliser som arbetar i området nu men även med 

poliser som tidigare arbetat där. Den information som poliserna har lämnat ska inte 

vara möjlig att koppla till någon enskild individ. Jag har därför valt att hänvisa olika 

uttalanden till ”anonym polisman”.  

I samband med materialinsamlingsarbetet har jag även talat med personer som bor 

eller har bott i området samt personal på fritidsgårdar. Jag har även träffat docent 

Micael Björk som skrivit två böcker, Polismakten i stadens periferi och 

Gängbekämpning. Björk är väl insatt i polisens arbete i de segregerade områdena då 

han studerat polisens arbete under lång tid. Björk har nu ett nytt uppdrag inom 

polisen nämligen att analysera ”polismyndighetens styrning”. Ett av de dilemman 

som presenteras i denna rapport är taget ifrån honom.2

1.4  Rapportens uppbyggnad 

 Jag har även läst boken Gang 

leader for a day som är skriven av sociologen Sudhir Venkatesh. Denna bok är 

intressant då den visar på hur ett segregerat område i USA fungerar och hur det styrs 

av lokala maktpersoner och kriminella gäng.   

Jag försöker i mitt andra kapitel förklara hur ett segregerat område fungerar samt 

hur polisen jobbar där. I tredje kapitlet diskuterar jag polisarbetet i de segregerade 

områdena och de problem som finns.  
                                                 
2 En myndighet som har till sin uppgift att vara misstänksam ska samtidigt skapa tillit. 
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2  Ett försök att beskriva ett segregerat område 

2.1 Områdespoliserna 

Poliserna som jag har följt jobbar i största utsträckning två och två med syftet att 

öka tryggheten och minska brottsligheten. De är områdespoliser i ett segregerat 

område. I gruppen som består av sex poliser finns en enorm kunskap och erfarenhet. 

De ska, som en av poliserna uttryckte det, både slå och smeka.  

Poliserna väljer att åka så mycket kommunalt som de bara kan för att synas och vara 

behjälplig för allmänheten och ge dem den trygghet som de så länge efterfrågat. Det 

kommer ofta fram personer och är glada över att polisen har kommit till området. 

Det som allmänheten har en rädsla för är att detta är ett av polisens alla projekt som 

håller på i något år eller två för att sedan läggas ned i brist på pengar. Det är dock 

sagt att detta inte är ett projekt utan en satsning och man vill att den ska vara 

bestående (anonym polisman).  

2.2  Området 

Det är väldigt mycket folk ute i området, de står i grupper och pratar, gamla som 

unga. Många hejar glatt och frågar hur det är, andra nickar lite och vissa grupper 

löses upp när vi kommer. Den första tanken som slår mig är, vad är detta för olika 

gäng? Men jag förstår ganska direkt att det här inte är några gäng i alla fall inte 

några kriminella, utan det är personer som umgås utanför hemmets väggar. Kanske 

svårt att förstå men det ger en varm känsla av området, personer som står och 

skrattar, skojar eller är djupt inne i någon diskussion. Allt visar på att det är ett 

levande område. 

Poliserna är ute i skolorna i området och pratar med eleverna. Man har som 

områdespolis ansvar för en skola där man blir någon form av kontaktpolis.  

Jag följer med två poliser ut i en klass där man har problem med barnens attityd och 

deras uppdrag är att prata om hur man ska bete sig mot varandra. Man gör detta på 

ett mycket bra sätt och fångar elevernas uppmärksamhet och deras namn så att de 

inte är anonyma längre. En polis får kontakt med en person som söker upp honom 

och berättar att denne blivit mobbad i flera år utan att säga något. Här kan jag tycka 
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att man genom att visa upp sig på skolan har börjat nå fram till ungdomarna och 

skapa ett band med dem. Här finns inget som tyder på att man är rädd för att prata 

med polisen utan snarare att man känner en trygghet och vågar berätta vad man 

blivit utsatt för.  

När vi kommer till olika skolor så blir det en rusning mot poliserna, barnen flockas 

kring dem och petar på allt och har hundratals frågor. Inte heller här ser man en 

avsky eller en motvilja att prata med polisen utan snarare en nyfikenhet. Går man 

längre upp i åldrarna och går in på fritidsgården så är de flesta personerna där 

pratsamma, det finns en del undantag och dessa markerar snabbt att de inte gillar 

oss. De tittar inte på oss, drar gärna upp luvorna över huvudet, kan blänga och gå 

förbi oss med en ”gangstastajl” (slarvigt uttryckt). Eller så väljer de att bara sitta 

kvar där de sitter och inte bry sig alls om att vi kommit.  

2.3  Samverkan 

Jag får även följa med på ett möte där man samverkar med andra myndigheter och 

aktörer för att få bukt med en familj som sprider rädsla i området. Barnen lever 

rövare och andra barn är rädda för dem, personer vågar inte säga till dem då de är 

rädda för att det ska ske någon form av repressalie mot dem. Detta är en familj som 

är uppbyggd på hederskultur och de är väldigt många, fler än tre barn i varje familj 

och man gifter sig med första kusinen. De sprider rädsla i området och man vill få 

ordning på problemen. Viktigt att komma ihåg här är att det inte är familjen/släkten 

i sig som är kriminella utan individer som finns i familjen/släkten. En av personerna 

i denna släkt har bråkat med en kille från en somalisk familj och man fasar nu för att 

det ska utövas hämndaktioner mellan dessa olika familjer. Jag får följa med hem till 

den somaliska kille som man är rädd ska utföra någon sorts av hämndaktion mot den 

andra familjens medlemmar. Vi sitter där och pratar med pojken, hans mamma och 

en person från socialen är också med. Hon pratar somaliska vilket är viktigt då 

killen ifråga inte pratar svenska. Man försöker här nå fram till killen och låta honom 

förstå hur Sveriges rättssystem fungerar samt så ger man honom möjligheter att 

ställa frågor. Det blir mest en envägskommunikation där polis och socialsekreterare 

pratar och han får lyssna, han verkar dock inte särskilt intresserad av att lyssna och 

ser mest ut som om att han vill att vi ska gå. Men man skapar en kontakt med 

mamman i familjen, hon berättar historier om vad hon varit med om och att hon har 
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träffat polisen tidigare och att de då hjälpte henne. Man ger även killen ett ansikte på 

en polis som han kan vända sig till. 

2.4  Hur man löser brott utan rättegång 

Mamman i familjen berättar en historia om hur hon när hon precis kommit till 

Sverige blir inbjuden till några somaliska kvinnor och de börjar bråka med varandra. 

De kastar porslin mot varandra och skriker, mamman får ett sår på kinden men 

klarar sig annars bra. Polis kommer till platsen och mamman springer ut till dem 

och får hjälp. Polisen vidtar åtgärder på plats och när mamman sedan får papper från 

polisen så kommer klanledaren och säger att man löser detta mellan klanerna och att 

polisen inte ska blandas in. Mamman får ersättning från den andra klanen för såret 

på kinden och man anser sedan händelsen vara löst. Ingen rättegång, ingen fortsatt 

utredning och till polisen säger man att man inte vill medverka mer. Händelsen är 

snabbt utredd och ”skadestånd” utbetalat och man slipper vänta på rättegång.  

Vart lämnar det då polisen? Det lämnar polisen i en svårutredd situation där ärendet 

troligtvis kommer att skrivas av på grund av att målsägande inte längre medverkar. 

2.5  Varför man väljer bekanta istället för polisen 

När jag pratar med en kille om att man löser brott sinsemellan och inte alltid blandar 

in polisen så säger han: Det är som Ohm´s lag, även elektricitet tar vägen med minst 

motstånd! 

Han förklarar också att poliserna gör fel när de kommer och bara tittar på brottet:  Ni 

måste titta på anledningen till brottet. De som har misshandlat killen har gjort det 

för att han har gjort något innan, typ tafsat på en tjej. Han måste lära sig att man 

gör inte så och så undrar ni varför ingen ställer upp och vittnar? Vi tycker ju att ni 

ska ta han som tafsade på tjejen men det bryr ni er inte om. Men en sak ska du veta, 

han kommer aldrig tafsa på en tjej igen. 

Jag frågar honom om han inte ser att man någonstans förstör samhället och skapar 

kaos men jag får återigen svaret om Ohm´s lag och att polisen kanske inte ens 

kommer fram i tid på grund av stenkastning eller att de inte vågar, det är bättre att 

ringa bekanta, de rör sig snabbare och man kastar inte sten på någon som kan 

skjuta en. Du måste fatta folk kommer från krig inte från I-land. 
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2.6  Tålmodiga poliser 

Vi åker till en hållplats där ungdomar sägs kasta snö och is på bussar och mycket 

riktigt så finns där ett gäng med ungdomar som när de får syn på oss väljer att 

gömma sig. Den ena polisen tar ledaren och för honom bort från gruppen där han 

klart och tydligt meddelar att detta inte är okej. Den andra polisen står kvar och 

pratar med gruppen i en lugn men bestämd ton och visar även han att det inte är ett 

okej beteende att kasta snö och is på bussar. När man har skällt på ungdomarna och 

de har fått inse att det kanske inte var så bra att göra som de gjort så tar man sig 

några minuter att bara snacka skit och svara på frågor som de har. För är det något 

ungdomarna i dessa områden har så är det frågor.  

Områdespoliserna har ett otroligt tålamod då det gäller att svara på frågor, de svarar 

om och om igen och behövs det så förklarar de saker och ting på flera olika sätt. 

Men för den sakens skull så låter de inte personerna driva med dem. Det handlar om 

ömsesidig respekt.  

2.7  Tillitsskapande 

Vi vandrar runt och kollar upp olika adresser där det sägs finnas narkotika eller 

pågår försäljning av narkotika. Vi finner ingenting men områdespoliserna har gjort 

stora tillslag då det gäller drogen khat som är ett stort problem i deras område. En 

kväll när jag är med poliserna så väljer man att gå i trappuppgångarna där man har 

misstanke om att det finns khat. När vi är i en trappuppgång så kommer det ut en 

somalisk kvinna, hon är helt vansinnig och skriker att polisen trakasserar dem och 

att man är rädd. Den ena polisen väljer här att prata med kvinnan när hon lugnat sig 

och förklarar för henne att det finns saker som tyder på att det finns khat i området 

och att det är därför man vandrar i uppgångarna samt att hon inte på några sätt 

behöver känna sig trakasserad eller rädd för dem. De pratar med varandra ett tag och 

kommer sedan överens om att nästa gång hon träffar dem så ska hon hälsa istället 

för att skrika och att hon ska känna sig trygg inte rädd. Polisen är ju inte där för att 

hon ska vara rädd utan för att hon ska känna sig trygg. Hon håller med om detta och 

vi lämnar platsen. Här har man lyckats förmedla varför man finns till och kvinnan 

kommer förhoppningsvis inte känna sig rädd nästa gång hon ser polisen.  
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2.8  Polisens uppdrag eller inte 

Det finns många krafter i området som drar i poliserna. Däribland socialtjänsten, de 

vill ha med poliserna på väldigt mycket och jag kan förstå dem men jag kan även 

känna att om dessa områdespoliser ska vara inne på möten och hålla i olika 

undervisningar i brott och straff eller liknande så fallerar det polisiära. Poliserna 

måste vara ute och synas, de måste möta personerna i området de kan inte sitta inne 

på möten. De måste få vara poliser! Detta är något som jag diskuterar med personal 

på fritidsgården där vi är överens om att poliserna måste vara poliser, 

socialsekreterare ska vara socialsekreterare och fritidspersonal ska vara 

fritidspersonal och alla ska vara vuxna! Man kan inte som polis överta 

socialtjänstens uppgifter lika lite som fritidspersonalen kan överta polisens. Men det 

ska finnas ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna och en ömsesidig respekt.  

2.9  Är detta vår framtid? 

Gangleader for a day handlar om en sociolog som får följa ett kriminellt gäng 

väldigt nära i flera år. Han beskriver ofta situationer där man varken ringer polis 

eller ambulans, för de kommer ändå inte och gänget i området kan lösa problemet. 

Nedan följer ett utdrag ur boken där författaren samtalar med en lokal maktperson, 

Ms Bailey.  

- Ms Bailey, I wanted to ask you about that. Did you really call the police? Or the 

ambulance? 

- Sudhir, the hardest thing for middle-class white folk to understand is why those 

people don’t come when we call […] They just don’t come around all the time. And 

so we have to find ways to deal with it. I´m not sure how much better I can explain it 

to you. Why don´t you watch out for the next few months? See how much they come 

around. 

- What about Officer Reggie? 

- Yes, he´s a friend. But can I tell you how he can be helpful? Not by coming and put 

Bee-Bee in jail. Because he´ll be out in the morning. But Officer Reggie can visit 

Bee-Bee after we are through with him. Maybe put the fear in him. 

- Put the fear in him? I don´t understand. 
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- He could visit Bee-Bee and tell him that we won´t be so nice the next time he does 

that to ´Neesha. If Bee-Bee knows that the cop don´t care if we kick his ass, that may 

make him think twice. That is what we need Officer Reggie for.” (Venkatesh, 2008 

s. 180). 

Nu har detta utspelats i USA men jag funderar kring om det inte är hitåt vi är på väg 

i våra segregerade områden. Kriminella som styr områden, poliser som samarbetar 

med lokala maktpersoner för att hålla områdena lugna, polis och ambulans som inte 

kommer fram på grund av exempelvis stenkastning så man väljer att inte åka fram 

alls. Redan idag har polisen ingått i ”oheliga allianser” med lokala maktpersoner i 

området (anonym polisman). Vissa av dessa personer kan misstänkas ha ett 

inflytande över den kriminella miljön. Genom dessa oheliga allianser finns det en 

risk att polisen bekräftar deras maktposition.  

2.10   Polisen möter boende 

När jag är med poliserna så handlar väldigt mycket om mötet med boende, 

näringsidkare och andra personer som rör sig i området. Man visar att man är där för 

att hjälpa och stötta men också för att jobba brottsförebyggande och kontrollera att 

de sköter sig. En svår balansgång men vad jag kunde uppfatta under de dagar jag 

följde dem så gick det bra. Något annat som jag kunde känna var en svår balansgång 

var om poliserna skulle ta emot drickor, kaffe etc. som de blev erbjudna. Vissa ville 

inte släppa poliserna förrän de faktiskt hade tagit emot i alla fall en gåva som 

exempelvis kunde vara en 33 cl burk Coca-Cola. Jag var med och besökte två olika 

sorters fester där personerna mer än gärna ville att man ska vara med och dansa, 

sjunga, ta emot någon form av dryck, umgås samt lära sig om deras kultur. För de 

vill väldigt gärna berätta om hur de lever och hur de har levt. De blir jätteglada när 

vi kommer och gör allt för att vi ska känna oss som hemma. Inte heller i dessa 

sammanhang kan man se någon avsky mot polisen utan snarare tvärtom, en glädje 

över att polisen kommit till området och kommer att stanna.  

2.11  Alternativt rättssystem, rädsla för att vittna och områdespoliserna 

Jag pratade med en polis om det här med ett alternativt rättssystem som man kan 

tycka sig utläsa ibland. Men efter vad jag förstår så är det inte så att det finns ett 

rättssystem vid sidan av rättssamhället. Det händer att personer i området ibland tar 
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lagen i egna händer och det finns andra regler som gäller för de som är involverade i 

gängen (anonym polisman). Det finns olika regler för varje olik kultur så man kan 

inte säga att det finns ett alternativt rättssystem vid sidan av utan det kan finnas 

hundratals. Men detta ser jag mer som ett integrationsproblem. Sverige lyckas inte 

förmedla hur vårt rättssystem fungerar utan det sköts mun till mun i området och då 

kan ju alla som någon gång lekt viskleken inse hur dåligt informerade och 

felinformerade dessa människor är. Men det finns problem i området att få personer 

att ställa upp och vittna men detta har inte med att göra att de bor i ett segregerat 

område utan det handlar om andra saker. Vissa personer bor och lever i lägenheter 

som inte är deras och om polisen får reda på det så kommer de inte kunna bo kvar 

utan blir bostadslösa, detta gör att man inte vill ha med polisen att göra. Det handlar 

då inte om att man inte vill vittna utan om att man inte kan. Det finns även de som 

är rädda för att utsättas för olika sorters av repressalier om det är så att de ska vittna 

mot någon gängmedlem eller kanske bara en annan familj som känner sig kränkt. 

För familjen är viktig och man lägger sig inte i vad någon annan familj gör. Det kan 

vara så att det är någon inom familjen som gjort något och då vill man lösa det inom 

familjen. Det kan även vara så att de inte litar på myndigheter för myndigheter i 

deras länder är/kan vara anledningen till att de fått fly och är här eller så är det som 

en kille sa: Fängelse i Sverige är inget straff, det är semester. Bättre be en bekant ta 

hand om det. 

Det finns otroligt många anledningar till att personer väljer att inte prata med 

polisen men det finns också otroligt många människor som gör det, segregerade 

områden är inget undantag. Här pratar väldigt många personer med polisen, de 

lämnar uppgifter och vittnar. Men de precis som vilken annan person kan ha 

anledningar till att inte vilja vittna eller lämna uppgifter. Det gäller nu för poliserna 

att hitta en väg eller flera vägar att nå fram och jag tror att områdespoliserna är en 

väg. Men man måste låta dem jobba med området i flera år för som alla vet så 

byggdes inte Rom på en dag.   
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3 Polisarbete i  segregerade områden 

3.1  Att vara misstänksam men ändå skapa tillit 

Micael Björk beskriver ett dilemma som polismyndigheten står inför. Samtidigt som 

myndigheten har till sin uppgift att vara misstänksam ska den även skapa tillit (jfr 

Björk 2008). I mina samtal med poliser har jag lagt fram denna problematik och 

svaret har varit i stort sätt enhälligt. Det handlar om att som polis vara professionell 

och behandla alla lika, man behöver inte visa att man är misstänksam (anonym 

polisman). En polisman beskrev dock situationen på ett annat sätt. Man borde 

behandla de kriminella annorlunda, inte stå och snacka med dem särskilt mycket, 

visa att man inte uppskattar deras karriärval.   

 

Frågan är om vi kan skapa tillit då vi samtidigt agerar i området? I nättidningen 

Yelah skriver artikelförfattaren Ulrika Claésson om bilden av polisen i ett segregat 

område: 

 

Den lille pojken som gått till torget för att köpa mjölk åt mamma får syn på 

polisbilar, han springer dit, så gör man i den åldern. Han får se poliser i uniform 

som skriker åt kompisens storebror, han som brukar låna ut sitt Nintendo, och sen 

slänger dom ner killen på marken så han slår sig, sätter fast handbojor och sliter 

upp honom i armarna så han skriker. Den lille som tittar på lär sig snabbt vem som 

är fienden (Claésson 2001). 

 

Om man som områdespolis har fått förtroende av personer i området och sedan 

behöver ingripa på ett sätt som kan se ”illa” ut för allmänheten så finns risken att det 

skadar förtroendet som man byggt upp. Det är viktigt att vara tydlig mot 

allmänheten vad det är man gör samt varför. Efter ett ingripande behöver man vara 

kvar på platsen för att kunna svara på de frågor som uppkommer. För som jag 

tidigare nämnt så är det något som personer har i dessa områden så är det frågor. 

Det är svårt att förena tillit med misstänksamhet men för den enskilde polisen så 

handlar det om att vara professionell men för den enskilde personen så kan det 

kännas som om den polis man litat på har ljugit. Det kan vara svårt att lita på en 

polis som ena stunden står och dricker kaffe med en och pratar om väder och vind. 
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Nästa gång man möter honom är när han genomför en kroppsvisitation på en nära 

vän och inte alls har den där trevliga uppsynen som fanns när man drack kaffe. Hur 

ska man då kunna lita på honom om man inte får en förklaring på ingripandet som 

han gjort och att sättet är ett polisiärt taktiskt sätt att utföra uppgiften på så man 

minimerar risken att bli skadad.   

3.2  Kriminellas påverkan på rättssäkerheten i ett bostadsområde 

Den slutenhet som upplevs förekomma i områdena innefattar såväl de kriminellas 

tystnad som en vidare krets av tänkbara bevispersoner, när det kommer till juridisk 

prövning (jfr Björk 2006).  

 

I det område som jag tittat på så finns det särskilt en familj vars namn Melih3

 

 är 

förknippat med rädsla. Rädslan grundar sig bland annat på en händelse där man 

markerade tydligt att ”ingen trampar på oss”. En kille från familjen blev huggen 

med kniv sju gånger av en kille vid namn Irfan, han överlevde. Då gav sig två 

personer från familjen Melih ut för att leta upp Irfan som befann sig på en 

fotbollsplan tillsammans med sin styvpappa. De sköt ihjäl Irfan med sju skott på 

samma ställen som Irfan tidigare huggit killen från familjen Melih på. De lät 

styvpappan leva och se på när de omaskerade dödade Irfan (anonym polisman). 

När en familj, eller som det egentligen är individer, visar att de är kapabla att göra 

på detta sätt så skapar det en rädsla i området. Baserat på familjens kultur så är man 

begränsad i sitt sätt att hantera händelser där familjen känner sig kränkt. Vilket gör 

att familjen tvingas in i att agera för att upprätthålla sin ”heder”. Hedersrelaterat 

våld behöver inte enbart vara riktat mot kvinnor utan det finns i flera olika former. 

Kunskapen om hedersrelaterat våld i dess olika former måste öka inom polisen och 

bland andra tjänstemän eller aktörer som verkar inom segregerade områden. Man 

behöver ha klart för sig hur den här typen av processer inleds och vad de kan leda 

till. Polismyndigheterna har idag ett väl utvecklat vittnesskyddsprogram som 

används under förutsättningar att personen är en skyddsperson som ska vittna eller 

är målsägande eller på annat sätt bidrar i en rättsprocess. För att hamna i 

vittnesskyddsprogrammet så genomförs generellt sätt alltid en hotbildsanalys 

                                                 
3 Alla namn i följande berättelse är fingerade.  
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(anonym polisman). Men trots detta vittnesskydd så är det i området ganska tydligt 

att denna familj ska man ha respekt för. Man vittnar inte mot dem. Rädslan som 

finns när det gäller att vittna mot de kriminella individer som finns i denna familj 

hindrar vårt rättsystem att fungera som det ska. Här måste man som polis vara tydlig 

med att det finns hjälp att få om det är så att det finns ett hot.  

 

Som jag tidigare nämnt så kan anledningarna till att man inte vill vittna vara flera. 

Om en person i området väljer att vittna mot en individ ur familjen så kommer han 

antagligen att möta dennes familjmedlemmar dagligen. Det är ingen önskansvärd 

situation. Men vad kan man då göra för att få en person att vittna?  Kan vi ge vittnet 

ny bostad till honom och hans familj eller ska vi flytta på den kriminella individen 

och hans familj eller kanske är det så att det räcker med att flytta på den kriminella 

individen. Vi kanske inte ska flytta på någon alls utan jobba för att det ska vara ”det 

rätta” att vittna i området. Vi måste på något sätt få området med oss så att de stöttar 

varandra och tar avstånd till personer som begår brott. Vi måste jobba för att 

människorna i området ska se sig som en del av det svenska samhället och inte en 

del av det segregerade området där djungelns lag ibland får råda. Vi behöver ha 

mycket synliga poliser såsom områdespoliser för att kunna ge vittnen en trygghet 

om att vi finns där, vi är inte långt borta om det händer något. Vi kan inte som 

poliser låta ett vittne få ta emot repressalier av någon form, för om vi gör det så 

sprider det sig i området att polisen kan ingenting göra. Vi får inte lov att låta vår 

makt försvinna i dessa områden. 

 

Lika viktigt som att det finns områdespoliser som är synliga är att vi också lagför 

personer som begår brott. Genom att vi lagför och ökar synligheten så ökar vi också 

förtroendet för polisen. Synlighet + lagföring = ökat förtroende. 

3.3  Brottsförebyggande arbete eller repressivt arbete? 

Polisen har under de senaste två åren haft som målsättning att öka synligheten, att 

synas och verka (Polismyndigheten i Västra Götaland 2008). Den nu rådande 

målsättningen är istället att öka utredning och lagföring. Så återigen står polisen 

inför en prioritering, för om vi ska öka lagföring och utredning så åtgår en 

personalresurs för detta och det kan på sikt äventyra vår synlighet och vår verkan. 
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Om man väljer en gyllene medelväg där man har kvar områdespoliser och utredande 

poliser så kommer man ha svårt att öka lagföringsprocessen eftersom att man har ett 

underskott på personal gällande lagföring. Ett alternativ är att gå ifrån att synas och 

verka för att enbart jobba med utredning och lagföring. Ett annat alternativ är att gå 

ifrån lagföring för att enbart ägna sig åt att synas och verka. Är det möjligt att 

polisen skulle kunna gå ifrån lagföring för att enbart synas och verka? Det är inte 

möjligt då polisens uppgift är att utreda och lagföra personer när brott är begångna. 

Det troliga är att man då går ifrån att synas och verka till förmån för utredning och 

lagföring. Man har satsat kraftfullt för att öka antalet poliser, vi ska nu år 2010 vara 

20 000 poliser. Detta medför också ett krav från stadsmakten, vi måste bli 

effektivare och redovisa fler uppklarade brott. Leveranskraven på polisen kommer 

att bli mycket högre. Vad är det som stadsmakten kan mäta hos polisen? Hårdvaran 

är relativt enkel att mäta såsom alkoholutandningsprover, förundersökningsprotokoll 

som redovisats till åklagare m.m. Medans den brottsförebyggande verksamheten 

saknar relevanta mätmetoder, den går alltså inte att mäta. Trots att vi blivit fler 

poliser så är det svårt att bli fler i den brottsförebyggande verksamheten med 

anledning av att kunna ge stadsmakten mätbara resultat. Det ställer stora krav på 

myndighetschefer i hur de ska prioritera sin verksamhet framöver.    

3.4 Oheliga allianser – polisens sätt att hålla området lugnt? 

När jag pratar om oheliga allianser så pratar jag om att polisen ber enskilda 

individer i området om hjälp med att få området lugnt. Detta har förekommit i det 

område som jag studerat. En person med starkt inflytande över området ombads 

hjälpa till med att få det lugnt då det för tillfället var mycket oroligt. På detta sätt 

stärks personens informella ledarskap och samtidigt riskerar man som polis att visa 

att man inte kan hantera området. Jag tror det är farligt att som polis be personer 

med inflytande i området att lugna ner det. Vi vet inte vad det är för person som vi 

faktiskt samarbetar med och som vi styrker upp ledarskapet hos. Om man ska jobba 

tillsammans med personer så tror jag att lösningen ligger i att få med majoriteten av 

de boende i området på vad vi vill. Vi kan lyssna och samarbeta med dem för att 

lugna området och få det att bli trivsamt.  
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4 Avslutande diskussion 

Innan jag påbörjade arbetet med denna rapport hade jag en stark föreställning om att 

invånarna i segregerade områden inte var villiga att prata med polisen mer än 

nödvändigt. Jag trodde även att det fanns ett tydligt alternativt rättssystem där 

hämnd var ett självklart inslag. Även om det finns en misstro gentemot polisen så är 

den inte alls lika stark som man hade kunnat tro. Under arbetet har jag förstått att 

många människor i de segregerade områdena är villiga att hjälpa polisen i deras 

arbete.  

 

Det finns naturligtvis mycket kvar att göra och områdespoliserna är oerhört viktiga i 

arbetet att bygga upp ett fortsatt förtroende och därigenom minska de kriminellas 

inflytande på vår rättssäkerhet.  Jag tror inte att polisen klarar av att hantera ett 

område själva utan behöver hjälp från boende och andra aktörer som verkar i 

området såsom socialtjänsten och fritidsgårdarna.  

 

Vi ska verka och synas samtidigt som vi ska utreda och lagföra. Det är inget lätt 

jobb men möjligtvis det enda sättet för polisen att öka förtroendet och bibehålla den 

svenska rättsäkerheten. 
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