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Sammanfattning 
Hur fungerar polisens förebyggande metoder mot ungdomsbrottslighet? Syftet med uppsatsen är 

att se hur polisen i två olika kommuner i Stockholm, Södertälje och Sundbyberg, arbetar med att 

förebygga ungdomsbrottslighet. Undersökningen går även ut på att undersöka om det finns några 

likheter eller skillnader mellan polisernas metoder från respektive kommun. Vi har använt oss av 

kvalitativ metod där vi har intervjuat poliser och ungdomar från respektive kommun. Vi 

intervjuade ungdomarna om deras attityder till polisen och området samt deras uppfattning om 

polisens bemötanden i områdena. Våra teorier handlar dels om polisens förebyggande metoder 

(prevention), om stigma, stämpling och segregering. I uppsatsen skildras även respektive 

kommuns socioekonomiska förhållanden, som belyser bland annat segregation och arbetslöshet. 

Resultatet tyder på att vissa av ungdomarna tyckte att polisen gör ett bra jobb medan andra tyckte 

att polisen hade fördomsfull syn på dem på grund av exempelvis etnicitet. Ställer man detta mot 

polisens svar så tycker de att de gör ett bra jobb och att de inte vet varför ungdomarna har denna 

uppfattning.  

 

Nyckelord: polisen, ungdomarna, prevention, stämpling, stigma 

  

 

Abstract 
How do the police prevention methods work against juvenile delinquency? The purpose of this 

study is to see how the police work to prevent juvenile delinquency in two municipalities in 

Stockholm, Södertälje and Sundbyberg. Additionally, the purpose of this study is also to find out 

if there are any similarities or differences between the police methods the police use in these two 

municipalities. We have used qualitative method in which we have interviewed the police and 

young people from the communities. We interviewed young people to see their attitudes to the 

police and the area to find their perception of police work in the fields as well as the police forces 

attitude toward the young people. Our theories revolve around police methods of prevention, 

stigma, labeling and social ecological condition. The study also shows differences between the 

municipalities, such as local socio-economic conditions, segregation and unemployment. The 

result shows that some of the young people’s answers vary. A few people said that the police are 

doing a good job while others thought that the police had a prejudiced view against them because 

of their ethnicity. On the contrary the police believe they are doing a good job and they have no 

idea why young people have this point of view.  

 

Keywords: police, youth, prevention, labeling, stigma. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Ungdomsbrottsligheten är ett stort problem i vårt samhälle. Ämnet fångade vårt intresse eftersom 

vi har haft bekanta som hamnat i kriminalitet. Vi kommer från Södertälje respektive Sundbyberg 

och det är därför vi valt att studera dessa områden. Uppsatsen handlar om polisens 

tillvägagångssätt för att hantera ungdomsbrottsligheten och vad ungdomarna har för uppfattning 

av polisen och områdena i respektive kommun. Det visade sig att polisernas arbetsmetoder var 

ganska lika, dock hade Södertälje gjort större insatser då ungdomsbrottsligheten var grövre. 

Ungdomarna i båda områdena hade både positiva och negativa åsikter om polisen. De tycker 



 

 

 

 

 

dock att deras område inte var så illa som polisen påstod, alltså de områden som polisen 

stämplade som riskzoner. Detta är viktigt att ta tag i när det gäller polisens tillvägagångssätt mot 

ungdomarna eftersom det finns problematik i polisens metoder som de flesta inte känner till. 

Exempelvis kan deras metoder strida mot etiska regler och som kan kränka dessa ungdomar, 

vilket kan leda till att bilden av polisen blir negativ. 
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1. Inledning/bakgrund 

Den 24 oktober 2008 attackerades en 16 åring av ett ungdomsgäng med kniv och hammare. Detta 

inträffade en torsdagskväll utanför en fritidsgård i Västergård (Södertälje) där en 16 åring blev 

knivhuggen och misshandlad med en hammare. Dådet rubricerades som mordförsök 

(Länstidningen i Södertälje 2008).  

Ungdomsbrottsligheten är ett problematiskt och väl diskuterat ämne i vårt samhälle. Att 

ungdomar begår allt fler och grövre brott är ett samhällsproblem som polisen och andra 

myndigheter har som uppgift att motverka. Ungdomar begår brott som exempelvis stölder, rån 

och misshandel. Att allt fler ungdomar hamnar i den kriminella världen är ingen nyhet, dock så 

måste samhället agera snabbt för att förebygga detta. Trots polisens åtgärder för att minska 

ungdomsbrottsligheten har ungdomarna hittat nya vägar där de begår grövre brott. Många 

ungdomar försöker hitta sig själva genom den kriminella livsstilen där de skapar en identitet och 

samhörighet i sökande efter bekräftelse. Polisen rekommenderar inte repressiva åtgärder utan 

föredrar att föräldrar och andra vuxna ska delta i arbetet mot ungdomskriminalitet. För att 

ungdomsbrottsligheten inte ska utvecklas har polisen tillsammans med andra parter skapat ett 

samarbete med mål att effektivisera insatserna. Polisen har tillsammans med andra myndigheter 

startat olika projekt där de ska förebygga ungdomsbrottslighet. För att nå målet måste de få 

kontakt med ungdomarna och skapa relationer. Polisen har därför ökat insatserna med närpoliser i 

områden med hög ungdomskriminalitet i samarbete med skola, fritidsgårdar och andra aktörer för 

att uppnå målen. 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur polisen går tillväga för att förebygga 

ungdomsbrottslighet. Vi ska även ta reda på om det finns några likheter eller skillnader i polisens 

metoder och ungdomarnas attityder mot polisen och det egna området.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur polisen i Södertälje och Sundbyberg arbetar med att 

förebygga ungdomsbrottsligheten. Finns det några likheter eller skillnader? Har området någon 

betydelse för polisens metoder? Syftet är även att beskriva vilken bild ungdomarna har av polisen 

och det egna området och detta ställs mot polisens svar. Mer konkret ska vi besvara följande 

frågeställningar:  

 

 Hur förebygger polisen ungdomsbrottsligheten i Södertälje och Sundbyberg? 

 Har platsen någon betydelse för valet av metod? 

 Hur uppfattar ungdomarna polisen och det egna området (Södertälje, Sundbyberg)? 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar Södertälje respektive Sundbyberg. Vi har intervjuat både poliser och 

ungdomar (åldern 12-17) från Södertälje och Sundbyberg. Utöver den information vi fick från 

poliser och ungdomar fick vi även ta del av information från socialtjänsten för att besvara våra 

frågor. Ungdomarna som vi intervjuat går i en skola i respektive kommun. Det finns andra 

myndigheter som arbetar förebyggande mot ungdomsbrottslighet men vi har endast valt polisen 

och socialtjänsten. Det finns även väktare som patrullerar i områdena som vi inte valt att ta med i 

studien.  

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt ges en övergripande redogörelse för den valda tidigare forskningen gällande vad 

olika föreningar, kommuner och myndigheter har gjort för insatser att förebygga 

ungdomsbrottslighet. Avsnittet ger således en överblick om olika brottsförebyggande åtgärder för 

ungdomsbrottslighet. 

 

Den första rapporten vi tar upp heter ”Utvärdering av Kris Öppenvårdsprogram i Sundbyberg 

under 2001” (Hill, 2003) och berättar om ett Öppenvårdsprogram som ungdomar i Sundbyberg 

har fått delta i. Rapportens syfte är att se hur utfallet av resultatet såg ut av 

Öppenvårdsprogemmet.  En stor del av Öppenvårdsprogrammet innebär att ungdomar i 
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högstadiet (årskurs 7-9) får svara på en enkät från kommunen på temat kriminalitet. Rapporten är 

uppdelad i två delar, den första delen redogör för förloppet av programmet och den andra delen 

mäter hur ungdomars beteende och attityder till kriminalitet ser ut efter programmets gång. Målet 

med programmet var att kartlägga ungdomars kriminella vanor och utifrån den informationen 

kunna förebygga ungdomsbrottslighet. Programmets resultat har gjort att polisen kan kartlägga 

och förebygga ungdomsbrottlighet (Hill, 2003). Rapporten omfattar ungdomars attityder samt 

polisens kartläggning vilket är användbart för denna undersökning som bland annat tar upp dessa 

faktorer.  

 

Den andra rapporten ”Kasta inte ut bråkstakarna! – den inkluderande skolan” (Brå, 2009) 

beskriver hur Hjo kommun har i samarbete med skola, socialtjänst, folkhälsoråd och 

brottsförebyggande rådet genomfört ett projekt (Kasta inte ut bråkstakarna) för att skapa goda 

utvecklingsmöjligheter för eleverna i högstadiet (årskurs 7-9). Syftet med projektet var att 

förebygga och förhindra kriminellt beteende, psykisk ohälsa och utanförskap. Åtgärderna var 

riktade mot elever med ett destruktivt beteendemönster, hög frånvaro och 

koncentrationssvårigheter. Dessa elever erbjöds mentorer för att hjälpa till med skolarbete samt 

för att minska att eleven ska utsättas för till exempel ett kriminellt beteende. Målet med projektet 

var att förebygga utanförskap i ett tidigt skede och ge unga en chans att utvecklas och inkluderas i 

samhället även om de ger intryck av att ha psykosociala problem. Effekten av samarbetet och det 

intensiva stödet ungdomarna fick resulterade i ett minskat utanförskap och ett mer socialt 

integrerade (Brå, 2009). Denna rapport behandlar samverkan som en förebyggande metod vilket 

denna uppsats också behandlar då polisen samarbetar med socialstyrelsen och andra aktörer för 

att förebygga ungdomsbrottslighet.  

 

I den tredje rapporten ”Mentorsprojektet vid Gottsunda Dans & Teater” (Ström & Gahrton, 2012) 

av Brå skildras ett antal ungdomar, 14-18 år, som befinner sig i riskzonen att hamna i kriminalitet 

på grund av ett identifierande med äldre kriminella. Syftet med projektet var att ungdomarnas 

attraktion till kriminalitet och destruktivt beteende ska avta samt att inspirera till en annan väg i 

livet än den kriminella. Ungdomarna fick mentorer som ska agera som förebild samt att de 

erbjuds att delta i bland annat workshops, föreläsningar och teaterföreställningar. Målet med 

införandet av mentorskapet var att få ungdomar att känna trygghet, samhörighet och förtroende 
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för en vuxen samt fungera som en positiv förebild. Ett resultat av mentorsprojektet var att 

ungdomsbrottligheten har minskat och ungdomarna känner att tryggheten och samhörighet har 

ökat (Ström, B & Gahrton, L 2012). Rapporten ger ett exempel på att förebygga 

ungdomsbrottslighet med hjälp av mentorer och är därför relevant för denna studie då polisen i 

Södertälje använder sig av socialtjänstens lotsar som är socionomer i förebyggande arbete.  

 

Den fjärde rapporten ”Brottsförebyggande handlingsprogram” (Brå, 2002) från Brå handlar om 

hur viktigt det är att förebygga olika typer av brott (till exempel ungdomskriminalitet) i 

Södertälje. Med undersökningen vill man visa att det inte längre bara är polisen, socialtjänsten 

och kriminalvårdens jobb att förebygga brottslighet utan hela samhällets uppgift. En resurs som 

individen, familjen och nätverket kan vara det viktigaste verktyget för att förebygga 

ungdomsbrottslighet. Det övergripande målet med programmet var att både på kort och långt sikt 

kunna reducera brottslighet samt öka tryggheten. För att nå dessa mål kom metoden social 

brottsprevention att användas, man ville alltså minska tendensen för individen att begå brott. En 

annan metod som användes var situationell brottsprevention, genom den metoden var syftet att 

minska antalet tillfällen och situationer som gav upphov till brott. Resultatet av 

handlingsprogrammet var att när andra parter (exempelvis familjen) ingriper leder det till en 

minskad oro och brottslighet bland ungdomar (Brå, 2002). Denna rapport är relevant för vår 

studie eftersom den behandlar Södertälje samt tar upp olika metoder i att förebygga 

ungdomsbrottslighet.  

 

I den femte rapporten ”Sverige inifrån Röster om etnisk diskriminering” (Kamali, 2005) tar man 

upp debatten om integration, utvecklingen av etniska klyftor samt en objektiverad föreställning 

av utanförskap. Författaren berättar om maktfördelningen av ”invandrare” och ”svenskar” samt 

deras möjligheter att etablera sig i samhället med sina kunskaper. Rapporten diskuterar om 

individer och områden som klassas av samhället som underlägsna. Individerna i rapporten 

berättar om egna erfarenheter av diskriminering och viljan att delta i samhället på lika villkor. Ett 

exempel på detta är att invandrare uppfattas som annorlunda. Det som utpekas är utseendet, 

sociokulturella egenskaper och klädstil, vilket leder till att de blir klassade som socialt 

degraderade. Detta är ett problem som man än idag försöker förebygga och har därför inte 

kommit fram till någon lösning på detta problem (Kamali, 2005). Denna rapport är relevant för 
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vår studie eftersom den behandlar socioekonomiska förhållanden, klass och integration som 

problemfaktorer, vilka också är delar av vår studie.  

 

Ovannämnda rapporter ger en övergripande sammanfattning över hur olika brottsförebyggande 

åtgärder kan se ut för ungdomar. Det man kan konstatera är att en användning av olika program 

eller verksamheter i samarbete är den mest förekommande metoden för att förebygga 

ungdomsbrottlighet. Vi kan även se att individer och områden som har lägre socioekonomisk 

status blir negativt stämplade. Man kan även fastställa att ett behov av att förebygga 

ungdomsbrottslighet finns och har funnits under en längre tid. Slutsatsen av den tidigare 

forskningen är att behovet av förebyggande åtgärder kommer att vara en vital del i framtiden för 

att förebygga ungdomsbrottslighet. 

 

3. Teori 

Vi har använt oss av stigmatiseringsteorin där vi belyser det avvikande beteendet samt 

stämplingsteorin som visar orsaker till avvikande beteende (brottsligt beteende). 

Vi har även använt socialekologisk teori som beskriver områden som kategoriseras efter dess 

sociala och ekonomiska förhållanden. Avslutningsvis använder vi teorier om olika former av 

brottsprevention. Skälet till att vi valt dessa teorier är för att beskriva och förstå hur polisen och 

andra verksamheter förebygger brott. 

3.1 Stigma  

Goffmans teori (1972) om stigma belyser hur individer kategoriseras av samhället. Det är 

individer som nedvärderas och utpekas som något negativt när de avviker från samhällets normer. 

Teorin tar även upp kategoriseringar där grupper ställs mot varandra i ”vi” mot ”dem”. Goffman 

tar upp tre olika typer av stigma. Den första heter Kroppsliga stigman där individer utpekas som 

handikappade eftersom de har en sjukdom. Karaktärsstigma är den andra där den omfattar 

kriminella individer som bland annat har ett missbruk. Den tredje är Gruppstigma som innebär att 

grupper kategoriseras som exempelvis efter etnicitet, religion med mera. Det förekommer 

sterotypiseringar av grupper i samhället. Exempelvis kan en grupp bestående av smålänningar 

pekas ut som snåla och därmed sprids denna uppfattning vidare. Resultatet blir då att alla 

smålänningar blir förknippade med snålhet.  Samhällets normer för hur individer ska bete sig 
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kommer från de ”normala” individer (insiders) där dennes rutiner sitter i ryggmärgen och att 

omgivningen ska agera utefter ett förväntat mönster. När en individs egenskaper avviker från det 

förväntade mönstret (som utgår ifrån normen i samhället) då anses egenskapen som nedvärderad. 

När individen inser att dennes självbild (social identitet) brister i överenskommelse med andra 

människor uppstår en osäkerhet då individen känner sig annorlunda jämfört med normen. 

Konsekvensen av detta kan vara att denna individ hamnar utanför samhället där denne ses som ett 

hot. På grund av diskrepansen uppstår det en skam mellan individen och andra människor och de 

i kombination med hur ”normala” behandlar stigmatiserade individer resulterar det i att individen 

nedvärdera sig själv. Det är i denna avvikelse som det uppstår stigma. Stigma är ett förhållande 

mellan ett attribut och ett mönster. Konsekvensen av detta är att individerna inom dessa områden 

accepterar bilden som de har blivit tilldelade och agerar därefter på ett avvikande sätt från 

samhällets normer och exempelvis begår kriminella handlingar (Goffman, 1972. s. 11-28). Denna 

teori passar bra till vår studie eftersom den tar upp problemet där individer kategoriserar andra 

individer som något negativt som exempelvis kriminella då de avviker från samhällets normer. 

Denna studie behandlar bland annat hur polisen kategoriserar ungdomar och områden som 

problem eller avvikande. Polisen och samhället stigmatiserar dessa ungdomar och områden vilket 

kan skapa avvikande beteende.  

3.2 Stämplingsteori 

Enligt Becker (2006) är stämpling en orsak till varför det uppstår brottslighet. Teorins 

utgångspunkt går ut på att studera omgivningen och se vad de har för reaktioner på avvikande 

beteenden. Stämpling kan ge effekter som exempelvis om samhället har pekat ut (stämplat) en 

individ som kriminell kan det avgöra dennes framtid om vilken människa denne är. Det innebär 

att individen till slut kommer att acceptera att han är kriminell då han stämplats till det. 

Konsekvenserna av detta kan leda till att individen handlar kriminellt och därefter även fortsätter 

att ha en kriminell livsstil. Becker exemplifierade olika typer av avvikelser, där det finns vissa 

som begår brott av olika orsaker som exempelvis psykologiska eller kulturella. De individer som 

begår dessa brott är oftast ungdomar. Dessa brott är svåra att utreda eftersom det är svårt att 

upptäcka sådana brott. Dock växer de flesta ur denna typ av brottslighet. Däremot när en individ 

möter samhällets reaktion och igen på nytt får en hårdare reaktion kan detta leda till en negativ 

identitet och sedan följer den negativa trenden som denne uppfattas samt uppfattar sig att vara. 

Becker berättar om att avvikande beteende inte är någon egenskap som vissa individer har utan 
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det är något som de får, alltså de betraktas och får reaktioner efter deras beteenden eftersom de 

anser att det är onormalt. Dessa reaktioner förekommer även om en person begått eller inte har 

begått en brottslig handling. Kontentan är att avvikande beteende inte är någonting som direkt 

existerar i individen utan det bildas genom omgivningens reaktioner. Det är inte bara individer 

som stämplas utan även kommuner och bostadsområden. Dessa kommuner och områden som har 

hög arbetslöshet, kriminalitet och segregation stämplas oftast som negativt. Dessa områden 

betraktas även som outsiders eftersom de skiljer sig från insiders, som är de etablerade (Becker, 

2006. s. 17-28). Stämplingsteorin tar upp stora delar i vårt arbete där teorins relevans är att den 

visar hur områden och individer stämplas utifrån deras beteende eller utseende (till exempel 

etnicitet). 

 

3.3 Socialekologisk teori 

Park (1925) tar upp teorin om storstadens utveckling. Han berättar att storstaden delas in i fem 

zoner där han lade märke till de stora olikheterna som existerade i storstaden. En stor olikhet i 

staden var människornas levnadsförhållanden. Det visade sig att det fanns stora skillnader när det 

gällde den ekonomiska och sociala situationen hos invånarna i de fem zonerna. Ett stort problem 

var ungdomsbrottsligheten som var störst i zon två. Zonen hade även andra problem som dålig 

folkhälsa, hög arbetslöshet, narkotika med mera. Orsaken till detta var att det inte satsades 

tillräckligt (bland annat ekonomiskt) i denna zon. Majoriteten av dem som bodde i zon två var 

dels nyanlända, arbetslösa med mera. Eftersom levnadsförhållandena var dåliga hade 

ungdomarnas hopp om bättre liv minskat och såg den kriminella livsstilen som en enda utväg ur 

fattigdomen. På grund av indelning av zoner uppstod konsekvenser bland invånarna i zon 2 då de 

har blivit kategoriserade av de övriga zonerna. Påföljden av detta var att det uppstod frustration 

bland invånarna vilket gjorde de begick kriminella handlingar. En annan anledning till utfallet för 

zon 2 var att de kände sig bortglömda av övriga samhället. Trots arbetslöshet, hög invandring och 

andra sociala problem som genomsyrade området bidrog inte övriga samhället med nödvändiga 

resurser (Park m.fl. 1925 s 148-152). Denna teori är relevant för vår studie eftersom att den 

belyser bland annat socioekonomiska faktorer i olika stadsdelar där dessa senare delas in i olika 

zoner utifrån ”bra” och ”dåligt”. Detta kan påverka individerna inom de ”dåliga” zoner negativt 

eftersom de har blivit utpekade som sämre av samhället.  
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3.4 Brottsprevention 

 

Ingrid Sahlin (2000) tar upp olika former av brottspreventiva metoder. En metod är Social 

prevention där syftet är att göra en inverkan på de sociala dimensioner som stimulerar 

brottsligheten samt att minska risken för individen att begå brott. Det centrala segmentet för 

denna typ av brottsprevention är ungdomar och barn och i vissa fall vuxna individer. Metoden har 

sin utgångspunkt i kriminalitetens sociala och politiska motiv. Denna metod kan till exempel 

användas för att motverka arbetslöshet i segregerade områden och bidra till utbildning. Målet 

med metoden är att individen ska kunna få bättre förutsättningar för att kunna etablera sig i 

samhället. Detta görs genom att motverka de effekter som exempelvis stämpling ger (Sahlin, 

2000 s 100-102). 

 

En annan metod är Situationell brottsprevention som är en central del inom 

preventionsforskningen. Den har som syfte att reducera antalet möjliga situationer och tillfällen 

som kan skapa brott. Insatserna är kontextuella och riktar sig mot särskilda tillfällen där 

kriminella handlingar kan förkomma. Exempel på insatser kan vara polisiära satsningar med ökad 

bevakning på ett specifikt brottsdrabbat område och någon form av avskräckning. Det som kan 

avgöra vilken typ av insats som kommer att användas är hur möjligheten till resurser ser ut, av till 

exempel stöldbegärliga objekt (Sahlin, 2000 s 100-102). 

 

Det finns tre olika begrepp som Sahlin skiljer på när det gäller prevention relaterad till 

”brottsförebyggande problem”. Den första är primär prevention. Den används genom att 

motverka de problem som kan uppstå i framtiden. Detta innebär att någon individ överhuvudtaget 

inte ska utsättas för brott.  För att detta ska få full effekt måste de identifiera och kartlägga 

specifika individer eller situationer som är problematiska. Den primära metoden går även ut på att 

förebygga lokalt genom att exempelvis ökad gatubelysning eller utökad bevakning på allmänna 

platser. Den sekundära metoden fungerar genom förebyggande arbete mot individer, grupper, 

eller områden som befinner sig i riskzoner. Då problemen är synliga träder den tertiära metoden 

in. Denna metod behandlar de individer som redan är utsatta och som befinner sig i riskzonen 

(Sahlin, 2000 s 36-37). Teorin om brottspreventions passar bra till denna studie eftersom den 

behandlar olika typer av brottsförebyggande arbete som polisen bedriver. Teorin beskriver 

polisens metoder mot bland annat ungdomsbrottslighet, alltså hur de går tillväga med att 



9 

 

förebygga ungdomsbrottslighet med olika metoder. Dessutom tar den även upp olika 

konsekvenser med dessa metoder.  

Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av Ingrid Sahlins teori om brottsprevention. 

3.4.1 Olika lösningar för att förebygga brott 

Det övergripande målet med brottsprevention är att förebygga brottslighetens tillväxt. Sahlin 

(2000) tar upp fem lösningar till problemområdet. Exkludera är den första som fungerar genom 

att utesluta de individer som ingår i problemkategorin från det egna distriktet. Den andra går ut på 

att minska den brottsliga tillväxten av bland annat nyrekrytering, och den tredje är till för att 

stimulera dessa ungdomar till att göra någonting bättre och lämna problemkategorin. Detta är 

även till för att avskräcka ungdomar om vilka påföljder som kan komma. Inkapacitering är den 

fjärde lösningen som neutraliserar de individer som tillhör eller uppfattas tillhöra 

riskkategorierna. Påföljden av detta är oftast fängelse eller något annat slags av begränsat medel 

för deras handlingsutrymme. Den femte lösningen går ut på att övervaka de individer med 

avvikande beteende. På detta sätt kan man motverka uppkommandet av brottsliga beteenden eller 

ställa dessa gärningsmän till svars för deras brottsliga verksamhet. Polisen gör till exempel 

hembesök om en ungdom varit misstänkt för något. Genom hembesök kan ungdomar avskräckas 

från att begå brott då de får uppfattningen att polisen kan komma till ens egen hem (Sahlin, 2000 

s 64 & 83). 

 

Polisens mål är att motverka både de problem som uppstår och de problemen som redan existerar. 

Polisens arbetsmetoder med att förebygga brott fungerar genom att handla ”problemorienterat”, 

vilket innebär att man kartlägger och analyserar de lokala problemen. Under en förebyggande 

process uppkommer det ofta andra problem på vägen som blir prioriterade, vilket gör att det 

första problemet blir framskjutet för att lösas i mån av tid. Det gäller exempelvis när polisen 

försöker förebygga problemet, alltså att förhindra ungdomar från att hamna i brottslighet genom 

att lösa bostadsområdet eller skolans problem så upptäcker man ett annat dolt problem under 

resans gång. Utöver att det kan uppkomma nya problem inom ett nuvarande problem kan det 

också dyka upp en ny brottsproblematik direkt efter att de löst första problematiken. Detta är som 

en ond cirkel (Sahlin, 2000 s 10, 23-25). 
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3.4.2 Preventivt komplementaritet 

Ett stort mål med prevention är att ”stimulera en positiv utveckling och förhindra oönskade och 

oförutsedda händelser” (Sahlin, 2000 s 26). Detta kallas även för ”preventiv komplementariet”. 

När polisen förebygger brott fokuserar de intensivt på det negativa problemet, de vill säga att de 

försöker stoppa en negativ utveckling. Detta kan leda till att det skapas ett ”hål” där det uppstår 

ett annat problem. För att undvika detta måste polisen förebygga den negativa utvecklingen 

genom att ge ungdomar någonting som stimulerar deras tänkande till mera kreativa banor. Det är 

detta som begreppet preventiv komplementaritet syftar på. (Sahlin, 2000 s 27). 

 

För att förebygga brottslighet effektivt är det exempelvis bra att ha samarbete med andra 

myndigheter och organisationer. På detta sätt kan polisen ta del av en varierande och rik 

information, vilket kan effektiviserar insatserna. En annan fördel är att när det är flera aktörer 

inblandade kan man täcka större ytor för det förebyggande arbete. Nackdelen med samarbete är 

om det inträffar någon ändring i planen för de medverkande parterna eller att någon hoppar av, 

vilket kan leda till obalans med projektet då dessa gör som de vill istället för att följa den 

ordinarie planen. Det finns även begränsningar för vad de medverkande parterna kan agera efter 

när de inte har samma befogenheter och erfarenheter av brottsbekämpning som polisen har 

(Sahlin, 2000 s 30-33). 

 

Sahlin berättar att brottspreventiva metoder inte alltid fungerar då det inte finns någon ömsesidig 

förståelse polisen och de kriminella emellan. Det kan uppkomma intressekonflikter och ge 

negativa konsekvenser i form av att vissa metoder väcker starka känslor där de uppfattas vara 

integritets kränkande. Det finns även metoder som kan ge en negativ uppfattning där områden 

och individer stämplas (kartläggning). Det kan även förekomma genom lokal prevention 

(samverkan) som exempelvis när polisen har pekat ut en grupp som har en annan etnicitet får 

samhället samma negativa uppfattning. Det inträffar alltid problem inom prevention. Sahlin säger 

att ”det alltid finns spänning mellan rätten till trygghet och rätten till frihet”, vilket innebär att för 

att öka tryggheten leder det till att friheten begränsas i form av övervakning (Sahlin, 2000 s 133-

143) 
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4. Metod 

4.1 Motivering och urval 

Vi har valt kvalitativa intervjuer som metod för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

För att kunna ta reda på hur polisen i Södertälje och Sundbyberg arbetar med att förebygga 

ungdomsbrottsligheten ansåg vi att med hjälp av djupintervjuer kan vi få en klarare uppfattning i 

hur polisen förebygger ungdomsbrottslighet. Polisen menade att åldersgruppen som betecknas 

som ungdomsbrottslingar består av ungdomar mellan 12 -17 år och det var därför vi valde denna 

åldersgrupp. Vi valde våra intervjufrågor för att få in den information vi behövde för att kunna 

svara på uppsatsens frågeställningar. Fördelen med att använda kvalitativ metod gör att vi får 

omfattande svar. Dessutom får vi som forskare möjligheten att belysa om det finns några likheter 

eller skillnader med metoderna för att förebygga ungdomsbrottsligheten och deras subjektiva 

synsätt när det gäller attityder mot varandra i Södertälje kontra Sundbyberg. Nackdelar med 

kvalitativa intervjuer är att svaren kan bli subjektiva och icke eftertänksamma. Detta kan då styra 

respondenten till att uppge deras personliga uppfattning av situationen och missa central 

information vilken gör att intervjuaren går miste om viktig fakta. I denna undersökning är det inte 

lämpligt att utföra en kvantitativ undersökning eftersom att frågeställningarna är öppna, vilket 

innebär att respondenterna får då utrymme att kunna ge utförliga svar (Trost, 2010 s.90-93). 

 

Vi valde (Södertälje och Sundbyberg) eftersom vi kommer från dessa kommuner där vi har 

upplevt hur bekanta har hamnat i kriminalitet. Båda dessa kommuner befinner sig dessutom inom 

Stockholmsregionen. Det finns ungdomsbrottslighet i båda kommunerna men på olika nivåer. 

Det är intressant att se om det finns några markanta skillnader i polisens metoder mellan 

kommunerna. Vi valde polisens huvudkontor i Södertälje respektive Sundbyberg för att få en bild 

över hur polisens metoder ser ut i hela kommunen. Ungdomarna valdes genom 

bekvämlighetsurval utifrån polisens svar på intervjufrågorna. Bekvämlighetsurval går ut på att 

man väljer individer som passar in i undersökningen. En nackdel med detta urval är att det kan 

medföra individer som inte är representativa för studien. Därför rekommenderar Trost att inte 

använda för många individer vid användandet av bekvämlighetsurval. Fördelen är att det är 

enkelt och oftast inte tidskrävande att genomföra (Trost, 2010 s. 140).   



12 

 

4.2 Genomförande 

Personliga intervjuer kan äga rum i en bostad, kontor och ute på fältet med mera. Denna metod 

omfattar att forskaren ska leda intervjun på ett bra sätt där målet är att få respondenterna att ge 

relevant information. Metoden baseras på att intervjupersonen ska kunna svara på och förklara 

sin tolkning av intervjufrågorna. Utöver intervjufrågorna ställer intervjuaren också följdfrågor för 

att få ut mer relevant information, dock ska forskare inte försöka leda respondenterna till det 

svaret vi vill ha. På detta sätt har vi lyckats med att få en struktur i våra intervjufrågor. Resultatet 

av intervjuerna kan på ett tydligt sätt ge uttryck för vad som är relevant för undersökningen 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2010, s 262-263). 

 

Vi startade insamlingen av det empiriska materialet med att kontakta våra respondenter (polisen) 

i ett tidigt skede. Respondenterna kontaktades till en början via e-post och därefter med telefon. 

När tiderna för intervjuerna bokades förberedde vi intervjufrågor och därefter skickades 

intervjufrågorna till respondenterna. I ungdomarnas fall sökte vi upp ungdomar i skolor i 

respektive kommun (efter skoltid). Valet av skolor är baserat på svar från polisen, vilket kan 

uppfattas som stämpling av områden. Vi valde dessa områden eftersom vi vill få ungdomarnas 

uppfattning där vi ställer den mot polisens. I Södertälje besökte vi en skola i Ronna och i 

Sundbyberg besökte vi Rissneskolan. Inför varje intervju presenterade vi uppsatsens syfte och 

meddelande intervjupersonerna om deras rättigheter. Samtliga respondenter valde att vara 

anonyma. 

 

Vi intervjuade polisen genom att använda en mobiltelefon för att spela in intervjuerna samt att 

anteckna det som sades under intervjuns gång. Vi var båda deltagande vid samtliga intervjuer, där 

vi växelvis turades om att ställa frågor och anteckna. Anledningen till att vi valde att både spela 

in och anteckna intervjuerna från polisen är att det vi inte hann anteckna finns inspelat i 

telefonen. Det som kan uppfattas som en nackdel med att spela in intervjun är att 

intervjupersonerna kan känna sig pressade att prestera på bästa sätt. Intervjuerna varade i cirka en 

timme på respektive polisstation och det medverkade tre stycken poliser samt en från 

socialtjänsten. I ungdomarnas fall var det i form av gruppintervjuer på fyra stycken personer från 

respektive skola.  Intervjuerna pågick i cirka 20-30 min och svaren antecknades under och efter 

intervjuerna. Intervjuerna spelades inte in eftersom att frågeställningarna var få och därför räckte 
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med att bara anteckna. Vi informerade våra respondenter även innan intervjun startades om deras 

rättigheter. Således blir intervjusamtalen mer komfortabla vilket gör att intervjupersonerna kan 

känna sig trygga i att avbryta när de vill. Polisen ville ta del av det insamlade materialet utifrån 

intervjuerna med dem, vilket vi accepterade (Trost, 2010 s.123). 

 

 Anledningen till att vi utförde intervjuer i grupp var för att det hjälpte de medverkande och oss 

då om någon fastnade tog den andra vid, de vill säga de kompletterade varandras svar. En annan 

fördel med gruppintervju som metod var att de gav en god möjlighet till att upptäcka och 

registrerar oväntade svar. En nackdel med gruppintervju är att den som intervjuar inte får 

intervjupersonernas enskilda svar, till exempel kan ungdomarnas svar bli mer seriösa och 

eftertänksamma då deras svar inte påverkas av grupptrycket. 

 

4.3 Presentation av intervjupersoner 

Södertälje: 

 Polis 1 och 2 är män i åldern 30-40 år som är patrullerade poliser från Södertälje. 

 Polis 3 är en man med titeln kriminalinspektör och är cirka 60 år som har jobbat i över 20 

år i Södertälje och jobbar som gruppledare för olika projekt inom polisen. 

 Socialtjänstens representant är en kvinna som är cirka 50 år och som jobbar med polisen i 

deras projekt.  

 Ungdom 1-2 är tjejer mellan 15-16 år gamla och är uppväxta samt boende i Södertälje. 

 Ungdom 3-4 är killar mellan 15-16 år gamla och är uppväxta samt boende i Södertälje. 

 

Sundbyberg:   

 Polis 1 och 2 är kvinnor i åldern 30-40 år som är patrullerade poliser från Sundbyberg. 

 Polis 3 är en man med titeln polischef och är cirka 50 år från Sundbyberg. 

 Socialtjänstens representant är en kvinna och är cirka 40 år från Sundbyberg där hon 

samarbetar med polisen gällande ungdomsbrottslighet. 

 Ungdom 1-2 är tjejer mellan 15-16 år gamla och är uppväxta samt boende i Sundbyberg. 

 Ungdom 3-4 är killar mellan 15-16 år gamla och är uppväxta samt boende i Sundbyberg. 
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4.4 Materialbearbetning 

I slutet av alla våra intervjuer med polisen och ungdomarna i både Södertälje och Sundbyberg 

transkriberades alla inspelningarna i textform för att på ett enklare sätt kunna sammanställa 

materialet. Inspelningarna transkriberades en gång till då vi fyllde ut med egna anteckningar som 

vi tog under intervjuerna. Därefter kodade vi viktiga teman som vi ansåg vara mest relevanta för 

vår studie. På detta sätt fick vi en djupare inblick, struktur och tydligare svar. De teman som vi 

kodade var ungdomarnas uppfattning om polisen och området samt polisens syn på ungdomarna 

och området. Därefter analyserade vi intervjumaterialet för att se vilka metoder polisen från 

respektive område använde sig av och se vilka likheter och skillnader det finns. Det gjorde vi 

med syfte för att se om områdena använde sig av samma metoder för att förebygga 

ungdomsbrottslighet i respektive område. Materialet från ungdomarna analyserade vi genom att 

jämföra dessa mot varandra samt med polisens svar. Vi har i analysen använt oss av tematisk 

analys, målet med tematisk analys är att finna mönster och likheter/ skillnader (teman). När ett 

mönster framträder ur det insamlade materialet som tolkar olika aspekter av företeelsen samt 

strukturerar materialet bildas det teman. Teman är beskrivande eller tolkande av företeelsen som 

ger en klar uppfattning av det insamlade materialet (Boyatzis, 1998, s. 29-30). 

 

4.5 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna är viktiga när man bedriver undersökning. Det finns fyra allmänna krav 

inom samhällsvetenskaplig forskning som vi har följt (Stukát, 2005 s 130). Dessa är följande: 

 

Informationskravet är det första kravet då vi upplyste våra respondenter om vår studie och att det 

var frivilligt deltagande samt att de kan avbryta när de inte känner för att delta. Dessutom angav 

vi våra namn samt vilken institution vi kommer från. Vi informerade även om att intervjusamtalet 

ska spelas in men att materialet endast kommer att användas av oss. 

 

Samtyckeskravet går ut på att få en överenskommelse angående intervjusamtalet. De rättigheter 

som de deltagande hade i undersökningen var att de bestämde exempelvis tid, plats, hur länge och 

allt sker enligt deras villkor. De fick även avbryta sin medverkan utan negativa påföljder. 
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Konfidentialitetskravet innebär att ta hänsyn till respondenternas anonymitet. Liksom detta så 

gick vi tillväga med att informera våra respondenter om att deras medverkan ska behandlas 

anonymt. Det som kan identifiera respondenterna kommer inte att redovisas då de insamlade 

materialet behandlas konfidentiellt. 

 

Nyttjandekravet är viktigt när det gäller anonymiteten då det insamlade materialet endast kommer 

att användas av oss och att det inte ska användas i något annat sammanhang utan endast i 

forskningssyfte (Stukát, 2005 s 130-132). 

 

 

4.6 Reliabilitet, Validitet, Generaliserbarhet 

 

Det man kontrollerar med reliabilitet är undersökningens tillförlitlighet. Reliabilitet handlar om 

att till exempel två olika forskare som forskar om samma ämne ska kunna dra samma slutsats 

utifrån samma empiri. Skulle andra forskare studera vårt material skulle de få ett liknade resultat. 

Dock om de skulle bedriva samma undersökning kan svaren variera eftersom svaren kan 

förändras med tiden. Förutsättningar på hög reliabilitet är om man använder mätinstrumentet rätt, 

samt att man undviker slumpmässiga eller osystematiska fel. Uppfylls inte kraven leder detta till 

låg reliabilitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2010, s70-71).  För att uppsatsens 

reliabilitet ska vara hög har vi tillsammans diskuterat den insamlade empirin från intervjuerna för 

att garantera att empirin endast utger en uppfattning och inte ger utrymme för olika tolkningar. 

Vid en intervju kan intervjupersonernas svar tolkas på olika sätt och därför menar vi att ett 

samarbete både under och efter intervjuerna är positivt för att skapa en hög reliabilitet. 

 

Intern validitet syftar på forskningsresultatets giltighet, om vi kan nyttja uppsatsens teoretiska 

resonemang till något som är empiriskt mätbart (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 

2010, s 65). De olika teorierna i denna uppsats distanserar sig inte ifrån varandra vilket gör att de 

på ett enkelt sätt går att koppla till den insamlade empirin. Om forskningsresultatet går att 

generalisera inom ett annat användnings - eller forskningsområde (som inte innefattar den 

rådande) då kallas det för extern validitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2010, s 

64). Hög generaliserbarhet är inte något som eftersträvas i denna uppsats. Generaliserbarheten i 
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denna uppsats kan inte generaliseras till andra grupper eller situationer eftersom det inte går att 

applicera inom andra kontexter. 

 

För att uppsatsen ska anta en god validitet ska det valda teoretiska ramverket som framställs i 

uppsatsen stämma överens med operationaliseringen som framgår i forskningsprocessen. 

Resultatvaliditet ger svar på frågan om vi mäter det vi påstår att vi mäter (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud 2010, s70-71). Samspelat mellan kombinationen av teorierna och den 

tidigare forskningen (där båda delarna utspelarna sig inom liknande miljöer och kontexter) 

resulterat i att operationaliseringens utfall av datamaterialet varit effektiv och framgångsrik. 

 

För att försäkra oss om att datakvaliteten som insamlades under intervjuerna var av god kvalitet 

ställde vi följdfrågor under intervjuerna när vi inte förstod vad som sades. För att minska på 

eventuella missuppfattningar ställdes de tydliga frågor som skickades innan intervjuerna skulle 

inträffa. Utöver det började intervjuerna med att uppmana intervjupersonerna att om något var 

oklart, till exempel med frågorna, var det bara att avbryta och fråga under intervjuns gång. 

 

Sarnecki (2010, s 37) talar om att brott kan förändras över tid vilket kan avgöra vilken typ av 

metod som polisen använder sig av. Därför bör hänsyn tas till att det insamlade materialet 

beskriver polisens nuvarande metoder och bild av hur polisen förebygger ungdomsbrottslighet i 

respektive kommun. Detta kan innebära att polisens metoder kan förändras eller utesluts över tid 

samt införa nya metoder. Även ungdomarnas syn på polisen kan förändras över tid då polisens 

metoder exempelvis förändras. Ungdomarnas bild av deras egna områden är utifrån gamla 

historier och massmedia. Föreställningarna om områdena och polisen är inpräglad i ungdomarnas 

minnen vilket resulterar i att ungdomarnas svar inte kan vara tillräckligt pålitliga. Polisens svar 

kan också vara inpräglade av samhället och massmedias bild vilket göra att deras svar kan vara 

en reproduktion av den bilden. Detta kan göra att deras svar kanske inte är ojektiva. 
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5. Resultat 

I det här avsnittet presenterar vi resultatet av våra intervjuer utfört med representanter från 

Södertälje och Sundbyberg. Frågorna som är besvarade av respondenterna finns i bilaga till 

uppsatsen. 

5.1 Södertälje kommun 

5.1.1 Bakgrunds fakta 

 

Södertälje är en kommun med drygt 90000 invånare och har cirka 1000 nyinkomna invånare per 

år. Efter år 2011 hade kommunen ett överskott på 59 miljoner kronor. Den öppna arbetslösheten 

uppgår till cirka 9.8 % som motsvarar cirka 8 500 medborgare, vilket visar att kommunens 

invånare är i stort behov av försörjningsstöd (Sodertalje.se, 2012). Kommunens medelinkomst 

per år är cirka 220000 och nästan hälften av invånarna har utländsk bakgrund. Majoriteten av den 

politiska ledningen i Södertälje är socialdemokrater som har ca 37 procent av rösterna, näst störst 

är moderaterna med 22 procent av rösterna (scb.se, 2012).  

5.1.2 Södertäljepolisen 

I detta avsnitt kommer Södertäljepolisens och socialtjänstens svar på deras tillvägagångssätt för 

att förebygga ungdomsbrottslighet. Följande frågor har ställts och besvarats:  

1. Hur arbetar ni med att förebygga ungdomsbrottslighet? 

2. Har platsen någon betydelse för val av metod? 

3. Vilka andra myndigheter samarbetar ni med? 

4. Hur bemöts ni av ungdomarna? 

 

 

Polis 1: Hur arbetar ni med att förebygga ungdomsbrottslighet? Polisen nämner att de har valt 

att fördela upp sina uppgifter i olika avdelningar, vilket gör att de kan bedriva brottsförebyggande 

insatser på ett effektivt sätt. Ett exempel på vad en avdelning behandlar är ”Early starters”. 

”Denna avdelning har i uppgift att förebygga de ungdomar i tidig ålder (12 år) som har ett 

avvikande beteende (brottsligt beteende), som kan leda till en kriminell livsstil i framtiden”. 
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Metodens tillvägagångssätt går ut på att kartlägga dessa ungdomar som är potentiella framtida 

brottsutövare.  

 

Polis 2: Vilka andra myndigheter samarbetar ni med? Polisen upplyser om en viktig 

samarbetspartner som är skolan eftersom att det är en plats där många ungdomar befinner sig. 

Vår respondent påpekar att skolan är därför en utmärkt arena för att tidigt upptäcka ungdomar i 

riskzonen. Således menar polisen att de får bra information när de rör sig i områdena. De menar 

att ungdomar pratar och att rykten sprids till andra som exempelvis i skola och fritidsgård.  Hit 

kommer polisen även för att upplysa om straff och påföljder om brott begås. ”Målet med detta är 

att förhindra eleverna att hamna i kriminalitet eftersom skolan är ett problemområde där 

grupptryck och elever med kriminella kontakter kan påträffas”. 

 

Polis 3: Hur arbetar ni med att förebygga ungdomsbrottslighet och vilka samarbetar ni med? 

Polisen säger att ”I Södertälje bedriver vi ett projekt som tillsattes av regeringen och initierades 

av Rikspolisstyrelsen där projektet går ut på att samverka med andra myndigheter.” För att 

förebygga ungdomskriminalitet måste myndigheter och andra aktörer samarbeta långsiktigt och 

uthålligt på lokal nivå. Södertäljes arbetsgrupp som samverkar består av skola, socialtjänst och 

polis där de tillsammans kartlägger och hjälper ungdomar. ”Detta har införts eftersom 

ungdomarna i Södertälje tar avstånd från polisen då dessa ungdomars har fått fel uppfattning om 

oss poliser”. Projektet heter ”sociala insatsgrupper” där arbetsgruppens uppdrag är att kartlägga 

vilka befintliga brottsliga aktiviteter/verksamheter som finns. Målet var att förhindra 

nyrekrytering och underlätta avhoppning ur kriminella gäng. Detta ligger i grund för införandet 

av social insatsgrupp i Södertälje. Metoden går ut på att motverka nya kriminella grupperingar i 

samhället. Enligt polisen är de ungdomar som anses ha koppling till ett kriminellt nätverk oftast 

har problem i skolan eller har äldre syskon som är kriminella. De ungdomar som befinner sig i 

riskzonen att utveckla en kriminell livsstil kommer oftast från de mest socialt utsatta områdena. 

För de ungdomar som väljer att byta livsstil behöver ett tydligt och samordnat stöd som lotsarna 

ger. Polisen säger att lotsarna är en av deras viktigaste resurser i att få dessa ungdomar ur 

kriminalitet. Lotsarna är socionomer som hjälper dessa ungdomar genom att ge stöd och 

stimulera dem till något bättre.  
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Polis 1: Har platsen någon betydelse för val av metod? Södertäljepolisen berättade att de 

patrullerar ständigt kring de kartlagda områdena som de definierar som problemområden. Detta 

gör polisen för att skapa god miljö för ungdomarna och övriga invånare. Målet är att komma i 

kontakt med individerna som är bosatta i området för att skapa lokalkännedom. Vidare ställde vi 

frågan, Hur bemöts ni av ungdomarna? Södertäljepolisen berättar att vissa av ungdomarna har 

attitydproblem mot dem, att polisen är ”respektlösa”. De nämnde även när de var ute på fältet att 

det fanns vissa som var trevliga medan andra ungdomar bemötte polisen med att uttrycka 

fördomsfulla ord. Vi frågade även vad anledningen var till detta men de var osäkra på vad 

ungdomarnas problem var med polisen. 

 

Polis 2: Hur arbetar ni med att förebygga ungdomsbrottslighet? Har platsen någon betydelse för 

val av metod? Polisen säger att kartläggningen av ungdomar sker tillsammans med socialtjänsten. 

De använder sig av en riskbedömningsmanual för att kartlägga och bedöma om den unga 

individen har en kriminell livsstil. Bedömningen av ungdomarna som utgår ifrån 

riskbedömningsmanualen ska ha fyra markeringar för att polisen och socialtjänsten ska agera. 

Exempel på bedömningskriterier är: riskbedömning av bostadsområde, kriminell aktivitet (begår 

strategiska brott), relation med andra kriminella, kriminalitet inom familj/släkt, unges inställning 

och vårdnadshavarens inställning. Dessa riskbedömningar enligt polisen är de som har störst 

effekt att locka ungdomar till en kriminell karriär. Till exempel att bostadsområdena präglas av 

hög arbetslöshet vilket kan fresta ungdomarna att begå brott eftersom att de vill uppnå en högre 

ekonomisk status då deras familjer lider av låg ekonomisk status. Polisen säger att det ser ”mörkt 

ut” då det finns olika problem i områdena. Enligt polisen är det största problemet utanförskap då 

dessa ungdomar inte kommer in i samhället och upplever istället arbetslöshet och brottslighet i 

områdena. Polisen menade att effekten av detta var att ungdomarna ser brottslighet som något bra 

och den enda utvägen ur fattigdom.  

 

Polis 3: Har ni andra förebyggande metoder? ”Här i Södertälje använder vi en snabb 

konfliktlösande modell. Den heter LUL – modellen där målet är att ge en snabb reaktion, 

professionellt bemötande, samverkan och konfliktlösning”. Vår respondent berättar om hur 

modellen fungerar i praktiken där den går ut på att om något händer i skolan som exempelvis 



20 

 

konflikt mellan elever så ringer skolan till specifik utvald polis där de diskuterar om de ska 

polisanmäla. ”Om det är en allvarlig händelse kommer alla de medverkande parterna in till skolan 

för ett möte med ungdomarna och deras vårdnadshavare”. Mötet går ut på att konfrontera 

ungdomarna och framföra påföljder om oreda uppstår igen.  

 

Socialtjänsten: Hur arbetar ni mot ungdomsbrottslighet? Socialtjänstens representant talar om 

att de insatser som riktar sig mot flertal riskfaktorer i olika sociala miljöer ger bättre effekt än 

insatser som endast riktar sig på en faktor. Det framkom att Södertälje använder tre typer av 

principer, behovsprinciper, riskprincipen och responsivitetsprincipen. Responsivitetsprincipen 

innebär att insatserna och åtgärderna anpassas efter mottagarens speciella behov. Riskprincipen 

innebär att insatser/åtgärder anpassas efter risknivå. Behovsprincipen innebär att insatserna och 

åtgärderna riktas mot sådana förhållanden som främjar brott. Insatser som fokuserar sig på att 

vara en terapeutisk vägledare har som mål att stimulerar den unge individens tänkande vilket har 

bättre effekt än åtgärder som bygger på avskräckning och intensivövervakning (en övervakare 

som kontrollerar den unge individen).   

Polisen samarbetar med socialtjänsten där de har insatser som exempelvis familjebehandling eller 

insatser via kommunens Mini Maria som arbetar med ungdomars missbruk.   

Enligt vår respondent från socialtjänsten är ungdomar som begår kriminella handlingar oftast 

socialt utsatta och är i behov av stöd, vård och behandling. Socialtjänsten ska i samarbete med 

hemmen stödja ungdomar som visar risk på negativ utveckling (kriminellt beteende). Dessa 

kommer att få stöd och skydd som behövs samt motivera dem till någonting bättre. Ett annat 

uppdrag går ut på att fånga upp och stödja samt erbjuda vård och behandlingsinsatser till 

ungdomar som är på väg in i kriminalitet. Detta fungerar i samarbete med polisen där polisen 

fångar upp dessa ungdomar som sedan skickas till socialtjänsten. Socialtjänsten har även 

fältassistenter som arbetar i miljöer där ungdomarna befinner sig på, som exempelvis lotsar. Det 

är socionomer som har i uppdrag att samordna insatser runt ungdomarna i social insatsgrupp med 

fokus på det kriminella beteendet. De har även i uppdrag att finnas som stöd för ungdomarna 

samt ha kontakt med ungdomarna som ingår i projektet för att motivera och stimulera dem i rätt 

vägriktning. Deras arbetsplats är i polisens lokaler annars hör lotsarna till Stödcentrum, 

Socialtjänsten och Medlingsverksamheten. De verkställer och planerar även påföljder som 

ungdomstjänst och ungdomsvård. Verksamheter som är samlokaliserade med polisen i Södertälje 
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är Stödcentrum för unga brottsoffer, Medlingsverksamhet och Utredningscentrum. Dessa 

verksamheter har veckoträffar där de diskuterar om bland annat olika ungdomsärenden.  

 

5.1.3 Ungdomarna i Södertälje 

I detta avsnitt presenteras ungdomarnas svar beträffande vad de har för åsikter om polisen och det 

egna området. Frågor som har ställts och besvarats är följande: 

1. Hur ser er relation ut till polisen? 

2. Hur uppfattar ni det egna området? 

3. Hur bemöts ni av polisen? 

 

 

Ungdom 2 och 3: Ungdomarna hade varierande syn på polisen och området. De nämnde att 

”Polisen konspirerade mot oss eftersom att vi har en annorlunda bakgrund och är invandrare samt 

våran klädstil”. De menade på att polisen har pekat ut dem till något negativt. Till exempel när 

polisen träffade på ungdomarna brukade polisen säga ”Vad gör ni här”? Några av de andra såg 

polisen som att de fanns för att hjälpa till. Ett fåtal kunde säga att de stött på polisen i sina 

närområden (till exempel fritidsgård). Polisernas besök uppfattades oftast som kränkande då 

ungdomarna trodde att polisen bara vill sätta dit någon utan anledning. Vissa av ungdomarna 

påpekade att ”Polisen drar alla ungdomarna i det ”utsatta” områdena över en kam”. Ett exempel 

på detta var om en individ begår en brottslig handling blir alla anklagade för att vara 

medbrottslingar. Dessutom uppfattade vissa ungdomar att med tanke på vad som har hänt innan 

(historiskt, gamla händelser och i massmedia) har polisens uppfattning av områdena blivit 

negativt alltså att de ungdomar som bor där nu kommer att ha samma utfall (kriminell).  

Ungdom 1 och 4: Ungdomarna har fått sin bild utifrån massmedia och gamla händelser som har 

gått vidare i generationer. De sa att ”vi kände till alla områdena och till stor del om vad som 

försiggick där”. Medias och gamla historiers (områdens rykten och händelser) uppfattningar om 

områdena har lett till att bilden av Södertälje blivit förvrängd till det negativa. Ungdomarna 

menar att områdena är bra då en av ungdomarna sa ”om dem säger att de inte trivs bra varför 

skulle dem ha bott här i flera år?” Samtliga ungdomar som vi intervjuade var positiva till att bo 

och leva i Södertälje.  
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5.2 Sundbyberg kommun 

5.2.1 Bakgrunds fakta 

 

Sundbyberg är en kommun med drygt 40000 invånare och har cirka 1000 nyinkomna invånare 

per år. Efter år 2011 hade kommunen ett överskott på nästan 170 miljoner kronor. Sundbyberg 

har en arbetslöshet på 2.5 % vilket motsvarar cirka 1000 medborgare, kommunens invånare är 

därför i behov av försörjningsstöd (Sundbyberg.se, 2012). Kommunens medelinkomst per år är 

cirka 250000 och det är cirka en tredje del av befolkningen som har utländsk bakgrund.  

Majoriteten av den politiska ledningen i Sundbyberg består av socialdemokraterna tillsammans 

med miljöpartiet och västerpartiet som motsvarar cirka 50 procent av mandaten (scb.se, 2012). 

5.2.2 Sundbybergpolisen 

I detta avsnitt kommer Sundbybergpolisens och socialtjänstens svar på deras tillvägagångssätt för 

att förebygga ungdomsbrottslighet. Följande frågor är besvarade:  

1. Hur arbetar ni med att förebygga ungdomsbrottslighet? 

2. Har platsen någon betydelse för val av metod? 

3. Vilka andra myndigheter samarbetar ni med? 

4. Hur bemöts ni av ungdomarna? 

 

Polis 1: Har platsen något att gör med val av metod? Polisen menar att deras metoder är 

centraliserade vilket gör att val av metod inte utförs på lokalnivå. ”Det är utifrån typen av brott 

som förekommit som avgör vilken metod vi ska använda”. De har även ett samarbete med 

närliggande områden, till exempel Solna och Rinkeby. I Sundbyberg är de olika områdena 

kartlagda av polisen utifrån varje områdes brotts historik. ”I de områden som har hög brottslighet 

har vi placerat ut närpoliser”. Dessa områden kallar polisen för de ”utsatta” områdena. Inom 

dessa områden finns även en påtaglig arbetslöshet med behov av försörjningsstöd. Dessa 

områden klassas därför som riskzoner. Vidare menar polisen att hon och andra kollegor inte såg 

några stora problem med ungdomsbrottsligheten. Hon påstod att det liknar en ”skolskenshistoria” 

när de uttalar sig om att kommunens brottslighet är låg.   

Polis 2: Vilka andra myndigheter samarbetar ni med i förebyggande av ungdomsbrottslighet? 

”Vi från Sundbyberg samverkar med kommunens skolor, fritidsgårdar, socialtjänst, Maria 

ungdom och Förvaltaren (en av kommunens fastighetsbolag). Marie ungdom och förvaltarens 



23 

 

uppgifter är att vara ute på fältet där de ska informera samt övervaka”. Vidare ställde vi frågan, 

Hur bemöts ni av ungdomarna? Polisen besöker kontinuerligt skolor och fritidsgårdar i 

kommunen med utgångspunkt att skapa en god relation med ungdomarna och få lokalkännedom. 

”De flesta ungdomarna i Sundbyberg är samarbetsvilliga när polisen behöver hjälp”. Polisen 

menar att deras syfte är att visa att de finns och är närvarande samt spana efter avvikande 

beteende. Att besöka skolor och fritidsgårdar kallar polisen i Sundbyberg det för Uppsökande 

verksamhet.  

 

Polis 3: Vilka andra metoder har ni för att förebygga ungdomsbrottslighet? Enligt polisen 

använder de sig av en modell vid namnet Linköpingsmodellen. ”Denna modell går ut på att vi får 

tips om att till exempel en ung individ misstänks ha droger och då gör polisen ett oinbjudet 

hembesök hos den unga individen där de knackar och frågor om vi får komma in”. Enligt polisen 

är det alltid minst två poliser som gör de oinbjudna hembesöken. Den ena polisen talar med den 

unga individen och letar efter droger i den unga individens rum, den andra talar med föräldrarna i 

ett annat rum. Ett problem med detta kan vara att de inte öppnar dörren eller inte får komma in. 

”En annan metod är sociala insatsgrupper där målet är att vara till hjälp och finnas som stöd för 

ungdomar som rör sig i kriminella nätverk”. Enligt polisen är behovet litet vilket gör att de endast 

har en ”light” version av denna metod. Den har samma mål men är komprimerad.  

 

Socialtjänsten: Hur arbetar ni med att förebygga ungdomsbrottslighet? Enligt socialtjänsten är 

Bekymringssamtal den mest förekommande metoden i Sundbyberg. Den riktar in sig på 

ungdomar upp till 15 år och det är socialtjänsten som genomför dessa samtal utifrån uppgifter 

från polisen att till exempel en ung individ har snattat. ”Målet med denna metod är att informera 

den unga individen om de konsekvenser som kan uppstå vid ett brottsligt beteende”. Även 

polisen hävdar att metoden kan uppfattas som ett sätt att avskräcka den unga individen från att 

fortsätta med kriminella handlingar.  
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5.2.3 Ungdomarna i Sundbyberg 

I detta avsnitt presenteras ungdomarnas svar beträffande vad de har för åsikter om polisen och det 

egna området. Samtliga frågor har besvarats av alla ungdomarna: 

1. Hur ser er relation ut till polisen? 

2. Hur uppfattar ni de olika områdena? 

3. Hur bemöts ni av polisen? 

 

Ungdom 1 och 2: Enligt ungdomarna var polisen något som de kunde se då och då i sina 

närområden (till exempel på skolan) men alla kunde inte påstå att de hade en god relation till 

polisen i Sundbyberg. Vissa förstod inte varför polisen gjorde besök i deras närområden när det 

inte var någon som hade begått brott. En av ungdomarna ställde frågan ”Varför är polisen här?” 

Ingen av de intervjuade ungdomarna kunde heller påstå att de hade en närmare relation till 

polisen i Sundbyberg eller tagits in på förhör. En av de intervjuade sa att ”Jag har knappt lagt 

märke till polisen utan istället sett mer av väktare”.  

 

Ungdom 1,2,3 och 4: Ungdomarna känner sig generellt trygga i de flesta områdena i 

Sundbyberg. Men vissa områden utmärker sig speciellt genom att dessa områden har ryktet att 

det förekommer brottslighet. Detta gör att ungdomarna helst inte vistas i dessa områden under 

kvällen och natten.  

 

Ungdom 3 och 4: Ungdomarna i Sundbyberg hade en bra lokalkännedom vilket gjorde att de vet 

när och vara de kunde vistas i de olika områdena. De menade på att de har hört av andra och 

genom massmedia om vilka områden i Sundbyberg som man kan känna sig trygg i och vilka 

områden som man ska hålla sig borta ifrån. De olika historierna handlade bland annat om hur de 

förkom brottsliga aktiviteter i vissa områden. Alla intervjuade ungdomar i Sundbyberg var eniga 

om att de kunde generellt känna sig trygga och fria att röra sig i Sundbyberg.  
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6. Analys  

I detta avsnitt kommer vi att analysera polisens, socialtjänstens och ungdomarnas svar samt om 

det finns några likheter och skillnader mellan polisernas metoder. 

6.1 Förebyggande metoder; likheter och skillnader  

Enligt polisen från respektive kommun är samverkan det mest förkommande tillvägagångssättet 

för att förebygga ungdomsbrottslighet. Polisen hävdar att samverkan är ett effektivt verktyg till 

att förebygga ungdomsbrottslighet. Samverkan är samarbete mellan organisationer, myndigheter 

eller aktörer som exempelvis skola och fritidsgård med mera (Brå, 2002 & Sahlin, 2000 s 30-33 

& 133-143). Liksom Södertälje har Sundbyberg samma tillvägagångssätt och mål med 

samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet. Genom samarbetet menar polisen i respektive 

områden att de får bra information då de ska rör sig i områdena. De menar att ungdomar pratar 

och att rykten sprids, exempelvis i skola och fritidsgård. Sundbybergpolisen säger att 

ungdomarna är samarbetsvilliga medan ungdomarna i Södertälje tar avstånd från polisen enligt 

våra respondenter. Trots detta säger polisen i Södertälje att de inte gör något fel utan att bilden av 

polisen är missförstådd och att de är osäkra på vad problemet är.  

 

Våra polisrespondenter från respektive område samverkar även med socialtjänsten men på olika 

nivåer. Enligt Södertäljepolisen har de en närmare relation med socialtjänsten som exempelvis 

delar lokaler samt arbetar de tillsammans i ett stort projekt som heter sociala insatsgrupper. 

Södertälje bedriver ett projekt som tillsattes av regeringen och initierades av Rikspolisstyrelsen 

där projektet går ut på att samverka med andra myndigheter. Södertäljepolisen samverkar med 

skola och socialtjänst. Enligt polisen är arbetsgruppens uppdrag att kartlägga vilka befintliga 

brottsliga aktiviteter/verksamheter som finns. I samband med kartläggningen brukar det dyka upp 

nya problem som varit dolda vilket hindrar planerna (Sahlin, 2000 s 10, 23-25). Målet var att 

förhindra nyrekrytering och underlätta avhoppning ur kriminella gäng. Detta ligger till grund för 

införandet av social insatsgrupp i Södertälje. Metoden går ut på att motverka nya kriminella 

grupperingar i samhället. Ungdomar som anses ha koppling till ett kriminelltnätverk eller har 

äldre syskon som är kriminella har oftast problem i skolan De ungdomar som befinner sig i 

riskzonen att utveckla en kriminell livsstil kommer oftast från de mest socialt utsatta områdena. 

Dessa områden och ungdomar stämplas och kategoriseras efter dess socioekonomiska status 
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vilket ger en negativ syn på dem som kan leda till destruktiv beteende av dessa ungdomar 

(Becker, 2006 s 17-28 & Park m.fl. 1925 s 148-152). 

 

För de ungdomar som väljer att byta livsstil behövs det ett tydligt och samordnat stöd som 

lotsarna ger. Södertälje polisen använder lotsar. De är socionomer som har i uppdrag att 

samordna insatser runt ungdomarna i social insatsgrupp med fokus på det kriminella beteendet. 

De har även i uppdrag att finnas som stöd för ungdomarna samt ha kontakt med ungdomarna som 

ingår i projektet för att motivera och stimulera dem i rätt vägriktning. Brottsprevention innefattar 

metoden preventiv komplementaritet som ett sätt att förhindra oönskade effekter och skapa goda 

möjligheter. Det görs med hjälp av en stödperson som stimulerar ungdomar i rätt vägriktning 

(Sahlin, 2000 s 26-27). Deras arbetsplats är i polisens lokaler annars hör lotsarna till 

Stödcentrum, Socialtjänsten och Medlingsverksamheten. I Sundbyberg använder de en ”light 

version” av sociala insatsgrupper. De har samma mål men eftersom att det inte existerar 

gängkriminalitet samt hög brottslighet i allmänhet använder Sundbyberg en liknade variant men 

på längre nivå. Sundbybergpolisen hävdade att de stora arbetsuppgifterna gällande 

ungdomsbrottslighet låg på deras axlar medan i Södertälje var det fördelat. Polisen i Sundbyberg 

hade inga lotsar, för att det inte finansierades som det görs i Södertälje. Denna metod används 

även i projekten ”Kasta inte ut bråkstakarna - den inkluderande skolan” (Brå,2009) och 

”Mentorsprojektet vid Gottsunda dans och teater” (Brå, 2012). 

 

För att förebygga ungdomsbrottslighet använder Socialtjänsten i Södertälje brottspreventiv 

verksamhet. Det är primär, sekundär och tertiär. Med primär brottsprevention avses åtgärder som 

syftar till att nå en större målgrupp som exempelvis alla skolbarn och föräldrar. Med sekundär 

brottsprevention avses åtgärder riktade mot riskgrupper som exempelvis ungdomar i riskzon. Den 

tertiära metoden går ut på att det ställs åtgärder mot en grupp eller individ med redan etablerad 

problematik. I detta fall är det brottsaktiva ungdomar (Sahlin, 2000 s 36-37). Socialtjänsten i 

Sundbyberg använder bekymringssamtal där polisen griper en ung individ som de skickar vidare 

till Socialtjänsten som berättar om påföljder och konsekvenser där målet kan uppfattas vara 

avskräckning till att begå brott. Denna avskräckningsmetod biter inte alltid på ungdomarna enligt 

samtliga respondenter, utan att de inte är rädda för ”snuten”. Genom att avskräcka ungdomarna 

kan det leda till konsekvenser som exempelvis ställa till med oreda. 
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Södertälje och Sundbybergpolisen har ökad bevakning i utsatta områden i form av närpoliser där 

dem ska öka tryggheten och kunna rycka in vid akuta fall. Detta för att minska antalet möjliga 

situationer och tillfällen att skapa brott (Sahlin, 2000 s. 100-102). Polisen bestämmer detta utifrån 

de områdena som betraktas som riskzoner. De ökar bevakningen för att skapa trygghet och få 

lokalkännedom samt god relation med ungdomarna. Polisen kartlägger bland annat 

bostadsområden, särskilda individer och andra sociala nätverk. Polisens metoder fungerar 

problemorienterat genom att de kartlägger utifrån en riskbedömningsmanual där de analysera de 

lokala problemen (Sahlin, 2000 s 64 & 83). Polisen tar hjälp av ungdomarna för att kartlägga 

deras kriminella vanor när de rör sig i områdena, detta görs för att kunna ta del av informationen 

som sprids runt i områdena (Hill, 2003). Detta har Södertälje- och Sundbybergpolisen använt sig 

av för att på ett effektivt sätt lokalisera de stora och små problemen i respektive kommun, 

exempelvis där det förekommer försäljning av droger och ungdomar som beter sig avvikande.  

 

Södertälje använder sig av ”LUL-modellen” och Sundbyberg av ”Linköping modellen”. Dessa 

modeller går ut på att konfrontera ungdomarna samt framföra eventuella påföljder vid brott. 

Syftet med detta är att avskräcka dessa ungdomar till att inte fortsätta med kriminella handlingar. 

Ungdomarna som redan är präglade blir inte påverkade av avskräckning då deras beteende kan 

försämras utan istället kan polisen erbjuda ungdomarna bättre möjligheter till ett bättre liv. Sahlin 

(2000) menar att avskräcka individen har både för och nackdelar. En fördel kan vara att 

gärningsmannen inser allvaret om konsekvenser eller så kan det ha en motsatt inverkan där denne 

istället får ett mer destruktiv beteende (Sahlin, 2000 s 64 & 133). 

 

6.2 Platsens betydelse 

Sundbybergpolisen såg inga stora problem i deras område till skillnad från Södertäljepolisen där 

dem uttryckte sig att det fanns stora problem i Södertäljes olika stadsdelar. Våra respondenter 

från Södertälje var öppna med att berätta om de problem som fanns och finns samt att det ser 

”mörkt ut i vissa av stadsdelarna”. Park (1925) talar om att ungdomar känner sig bortglömda av 

övriga samhället i sin undersöking av storstaden. Polisen menar att det största problemet är 

utanförskap då dessa ungdomar inte kommer in i samhället och upplever istället arbetslöshet och 

brottslighet i områdena.  Effekten av detta var att ungdomarna ser brottslighet som något bra och 

den enda utvägen ur fattigdom. Sundbyberg hade en annan syn på deras område då de beskrev 
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den som en ”solskenshistoria” med att ungdomsbrottsligheten minskades. Sundbybergpolisen 

hävdar att när de besöker ungdomarna i områdena mötts dem av ett gott bemötande. 

Södertäljepolisen berättar att vissa av ungdomarna har attitydproblem mot dem, att polisen är 

”respektlösa”. Polisen nämnde även när de var ute på fältet fanns det vissa som var trevliga 

medan andra ungdomar bemötte polisen med att uttrycka fördomsfulla ord. Sundbybergpolisen 

kartlägger sina områden beroende på brottshistoriken i området. Samma gäller för Södertälje där 

de mest utsatta områdena är mest bevakade. Dessa områden har hög arbetslöshet, utanförskap 

med mera. Detta tar även Park (1925 m.fl. s 148-152) där han belyser de problem som finns i 

olika stadsdelar som kan leda till utanförskap. I de områden som anses av polisen i respektive 

område vara utsatta är närpolisen placerade. Södertäljepolisen kartlägger de utsatta områdena 

tillsammans med dem som är bosatta såsom familjer, släkt, vänner och ungdomar. Sundbyberg 

kartlägger endast ungdomar och vänner. Detta för att i Sundbyberg var det vänner som begick 

brott medan i Södertälje fanns de familjeliknade relationer. Trots att polisen finns till i närheten 

för att hjälpa till har ungdomarna en negativ syn på dem vilket gör att polisens syfte inte uppnås 

när det gäller skapa god relation och trygghet. Effekten av detta kan vara att polisens metoder inte 

påverkar ungdomarna på ett positivt sätt utan istället irriterar ungdomarna till ett destruktivare 

beteende när de får känslan av att polisen bara är där eftersom att de är invandrare.  Enligt Becker 

(2006) och Goffman (1972) förekommer att individer av en annan etnicitet oftast stämplas och 

stigmatiseras som exempelvis brottslingar av samhället och andra individer. Ungdomarnas svar 

från respektive kommun angående deras uppfattning om polisens arbete var att de bestod av 

konspiration. Med detta menade ungdomarna att polisen var ute efter dem på grund av deras 

utseende och klädstil, trots att de inte begått något brott så har polisen stämplat ungdomarna till 

framtida brottsutövare.  

6.3 Ungdomar versus Polisen  

 

I SOU rapporten ”Sverige inifrån Röster om etnisk diskriminering” (SOU2005:69) tas upp 

diskriminering bland minoriteter upp som stort problem. Detta får stöd av vår studie då en viss 

del av ungdomarna i Södertälje ger uttryck för att de hade en negativ uppfattning av polisen. De 

fick känslan av att polisen inte tyckte om dem, alltså att polisen hade uppfattningen av att de 

redan är kriminella. De nämnde vidare att de såg konstigt på dem bara för att de hade annorlunda 

utseende (exempelvis klädstil) eller är av utländsk härkomst. Becker (2006) talar om stämpling 
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av individer utifrån bland annat etnicitet där övriga samhället har en annorlunda syn på individer 

med utländskt påbrå. Detta skapar ett problem som gör att ungdomarna uppfattar sig själva som 

problemet. På grund av detta kan polisen i Södertälje få det svårt att skapa relation med dessa 

ungdomar då ungdomarnas förtroende till dem minskas. I detta läge har polisen en annan syn där 

de tycker att ungdomarna fått fel uppfattning då de endast är i områdena för att övervaka och 

skapa kontakt med ungdomarna.  

 

Park (1925) belyser socioekonomiska förhållanden i olika stadsdelar där dessa kategoriseras efter 

dess egenskaper som ”bra” och ”dåligt”. En annan anledning till att polisen besöker dessa 

områden var för att de är kartlagda då de uppfattas som riskzoner. Dessa områden har störst 

brottslighet, hög arbetslöshet, utanförskap, segregation med mera vilket är anledningen till att 

polisen har störst koll där. De har dessutom närpoliser i dessa utsatta områden för att på ett 

effektivare sätt göra det tryggare i områdena och visa medborgarna att ”vi” är här. På detta sätt 

kan polisen ”stimulera en positiv utveckling och förhindra oönskade och oförutsedda händelser” 

(Shalin, 2000 s 26). Denna metod kallas för preventiv komplementaritet då polisen ökar sina 

resurser på ett område med ökande brottslighet. När polisen patrullerar runt dessa kartlagda 

områden får ungdomarna inte känslan av att polisen är här för att skapa relation utan istället att de 

övervakar dem. Effekten av detta kan få negativa konsekvenser då ungdomarna känner sig 

kränkta och att de redan har blivit anmärkta som kriminella. Södertäljeungdomarna beskrev att 

det är trevligt i deras område och att den bilden som man har fått av massmedia och gamla 

skrönor är överdrivet.  De kunde påstå att de har en god uppfattning om de olika stadsdelarna i 

Södertälje och vad som föregick där. I Sundbyberg kan vi se ett liknande mönster i form av 

stämpling av ungdomar och stadsdelar. Detta är ett problem där dessa ungdomar stigmatiseras av 

polisen (Goffman, 1972 s 11-28). 

 

7. Slutsatser och slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur polisen arbetar med att förebygga 

ungdomsbrottslighet och hur relationen mellan polisen och ungdomarna såg ut.   

Det vi kunde lägga märke till i polisens förebyggande metoder i respektive kommun var att 

Södertälje hade mera djupgående metoder än Sundbyberg. Sundbyberg använde sig av liknade 
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metoder fast på lägre nivå då deras ungdomsbrottslighet var av mindre omfattning. Både 

Södertälje och Sundbyberg var eniga om att samverkan var det effektivaste tillvägagångssättet för 

att förebygga ungdomsbrottslighet. Södertälje har lotsar som är viktiga i förebyggande av 

ungdomsbrottslighet som Sundbyberg kunde ha nytta av. Lotsar är mer kompetenta i att hantera 

ungdomar än polisen då lotsarna är utbildade på området och de kan bättre förstå samt skapa en 

närmare relation med ungdomarna. Sundbyberg kan även lära sig av Södertälje när det gäller 

samarbete med socialtjänsten. Istället för att bara ha schemalagda möten kan de ha daglig kontakt 

som i Södertälje där dem delar lokal. Poliserna från respektive område hävdade att platsen inte 

har något att göra med val av metod. Vi fick däremot en annan uppfattning när vi lade märke till 

att deras insatser förekommer i högre grad i de ”utsatta områdena” som exempelvis att det finns 

närpoliser. Dessa områden som är kartlagda som riskzoner förekommer det hög brottslighet. En 

effekt av detta kan vara att polisen stämplar dessa områden och invånarna till något negativt.  

Ungdomarna från respektive område påstod att de trivs i området och att ”det som sägs, inte alltid 

stämmer eller är överdrivet”. Det som påstods och det som är sanning behöver inte alltid stämma 

överens. Ryktena om områdena i respektive kommun stämmer inte överens med ungdomarnas 

bild av deras egna områden. Polisen har en negativ bild av vissa områden i respektive kommun 

där de klassas som ”utsatta”, där polisen säger att ”där finns det alltid problem”. Detta menar 

ungdomarna på att det är en skev bild för att de menar att områdena inte är så stökiga som polisen 

och andra aktörer påstår. Är det verkligen platsen och individerna som är problemet? Har 

samhället erbjudit samma möjligheter som de ”fina områdena” med bra socioekonomisk status.  

Det vi har kommit fram till med undersökningen är att det finns två sidor av ett problem. Båda 

sidorna beskyller varandra när de istället kan samarbeta fram till en lösning via bättre 

kommunikation på ett tillmötesgående sätt. Ett exempel är att ungdomarna inte alltid vet vad 

polisen har för intentioner med sina besök och för att skapa ett bättre klimat för samarbete skulle 

polisen kunna informera dessa ungdomar i förväg. Det är även viktigt hur polisen uttrycker sig 

när de träffar ungdomar, exempelvis när polisen träffar ungdomar borde de inte säga ”vad gör ni 

här” utan istället ”Hej, hur står det till”. Vi fick även känslan under intervjuerna med 

ungdomarnas att attityden till polisen är negativ då polisens attityd mot ungdomarna också är 

negativ. Både ungdomarna och poliserna påverkar attityderna på varandra genom stigmatisering 
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där båda kan avvika från samhällets normer. Detta förekommer när möten inträffas på de 

”utsatta” områdena.  

För en vidareundersökning skulle vi tycka att det skulle vara intressant att undersöka ett annat 

nordiskt lands metoder angående ungdomsbrottslighet tillsammans med ungdomarnas attityder 

där. Eller massmedias bild i Sverige av dessa ”utsatta” områden och hur den bilden påverkar 

området och ungdomarna.  
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Muntliga källor 

Intervjuer (Polisen, Socialtjänsten samt ungdomar i Södertälje och Sundbyberg) 

15 november i Sundbyberg (Polisen, Polischef, Patrullerande och socialtjänsten) 

20 november i Södertälje (Polisen, Polischef, patrullerande och socialtjänsten) 

26 november i Sundbyberg (ungdomar) 

27 november i Södertälje (ungdomar) 
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Bilaga 

 

Intervju frågor med polisen 

Vilken typ av brottsförebyggande arbete/metoder har bedrivits och bedrivs idag? 

Hur går ni tillväga med era metoder? 

Vad är anledningen till att ni valt dessa metoder? 

Har platsen något att göra med valet av metod? 

Hur tillförlitliga är metoderna? 

Har ni haft problem med metoderna? 

Vilka andra myndigheter eller organisationer samarbetar ni med? På vilket sätt bidrar dem? 

Vad har polisens metoder bidragit med för att hjälpa ungdomarna i Södertälje och Sundbyberg ur 

kriminalitet? 

Hur bemöter ungdomarna polisen? 

 

Intervjufrågor med ungdomarna 

 

Hur ser er relation ut till polisen i Södertälje/Sundbyberg? 

Hur uppfattar ni de olika områdena i Södertälje/Sundbyberg? 

Hur bemöts ni av polisen i Södertälje/Sundbyberg? 

 

 

 

 


