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Abstract 

 

Tidigare forskning visar faktorer som kan bidra till att unga individer väljer en kriminell 

bana samt att det är vanligt att ungdomar begår enstaka brott men de flesta återgår senare 

till ett laglydigt liv. Dock fortsätter en del den kriminella banan vilket blir en kostsam 

fråga för samhället, varpå brottsförebyggande arbete är centralt. Vad som idag anses 

viktigt för att förebygga brott är att återintegrera kriminella ungdomarna till samhällets 

kultur. Medling är ett återintegrerande verktyg som bygger på teorin Reintegrative 

Shaming theory där syftet är att lösa konflikten mellan förövaren och brottsoffret. Styrkan 

i att återintegrera är att undvika grupperingar i samhället som normaliserar avvikande 

beteende och att de då istället integreras i samhället genom att dessa individer känner 

samhörighet. Därav har det socialpsykologisk relevans, att få en ökad förståelse om hur 

polisen upplever att samverkan och medling fungerar idag och om det finns 

förbättringsområden i det brottsförebyggande arbetet. Genom en kvalitativ metod 

intervjuades fem poliser som specifikt arbetar med ungdomar. Resultaten visade att 

omgivande faktorer kan spela roll för om en ungdom inspireras till en kriminell bana. 

Medling är ett bra verktyg för att återintegrera en ungdom i samhället, men brister i rutiner 

inom polisens arbetssätt och inom de olika myndigheterna bidrar till att medling uteblir. 

Samverkan mellan myndigheterna behöver kontinuerligt utvärderas för att fungera 

effektivt. Vissa lagar upplevs försvåra och begränsa polisens arbete, där de anser att 

lagstiftarna behöver vara mer insatta i samhällets utveckling. Trots att många samverkar 

för att förebygga brott så leder det avvikande beteendet oundvikligt ibland till fängelse 

eller vård. Det är genom ett långsiktigt arbete med effektiv samverkan som 

ungdomskriminalitet upplevs kunna förminskas. 
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Inledning 

Att vara ung innebär olika typer av utmaningar, i synnerhet när det kommer till att 

utveckla sin identitet och hitta sin plats i samhället. Att hitta umgänge som är bra för en är 

inte alltid enkelt, särskilt om individen på något sätt redan innan hamnat utanför, vilket 

gör att risken för att hamna i mindre gynnsamt umgänge ökar. Skolundersökningen gjord 

av Brottsförebyggande rådet [BRÅ] (2015), där 4 659 elever från årskurs nio i Sverige 

ingick, visar att 49 % av ungdomarna hade varit delaktig i eller begått någon form av 

våldsbrott, stöldbrott eller skadegörelse, eller har provat narkotika under de senaste tolv 

månaderna. Bland killarna var det 51 % och bland tjejerna var det 46 %. Eleverna fick 

svara på en fråga om den egna familjens ekonomiska resurser i enkäten. Där visar 

resultaten att de elever vars familj har svaga ekonomiska resurser har tre gånger så stor 

sannolikhet att begå våldsbrott än de familjerna med som inte har svaga ekonomiska 

resurser (Frenzel, 2015, ss. 7, 45 & 56).  

 

Om brott begås i tidig ålder är dock risken att individen fastnar i kriminalitet relativt låg. 

De flesta begår enstaka brott och lyckas ta sig ur den banan för att senare leva ett liv enligt 

lagboken (Shannon & Ring, 2009, s. 8). Trots detta finns det ett antal ungdomar som inte 

lyckas ta sig ur den banan och på så vis hamnar utanför samhället. Som ung kan en 

kriminell bana startas tidigt av många olika anledningar och polisen blir ofta en av de som 

tidigt bemöter dem när en kriminell handling begåtts. Det är därför viktigt att polisen har 

bra metoder och samarbeten för att snabbt kunna hjälpa den unga individen ur det 

kriminella beteendet. Både för individen själv men även för det övriga samhället. Utöver 

den bidragande otryggheten som dessa handlingar för med sig så handlar det också om 

kostnader för medborgarna. Ett förebyggande arbete för 20 ungdomar i riskzonen för 

avvikande beteende och utanförskap kostar samhället ungefär två miljoner kronor. Denna 

kostnad kan jämföras med de 250 miljoner kronor som dessa individer kommer att kosta 

samhället om det förebyggande arbetet uteblir (Nilsson & Wadeskog, 2008, s. 10). 

 

Ett exempel på en sådan metod, som både fungerar återintegrerande och 

brottsförebyggande, är medling. Teorin bakom medling är Reintegrative Shaming Theory 

och handlar om att ungdomen, genom att känna skuld och skam från omgivningen för det 

begångna brottet, ska upphöra med sitt kriminella beteende. Detta sker via ett 
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konfliktlösande möte mellan ungdomsbrottslingen och brottsoffret där förhoppningen är 

att ungdomen ska kunna återintegreras i samhällets kultur (Braithwaite 1989). Efter ett 

begånget brott där polis blivit inkopplad kan de erbjuda medling, vilket sker i samarbete 

mellan polis och socialtjänst. Om både förövare och brottsoffer tackar ja till medling så 

arrangeras ett möte mellan dem och en opartisk medlare. Syftet är att på så sätt försöka få 

brottsutövaren att förstå konsekvenserna av sin handling och samtidigt ett sätt för 

målsägande att få bearbeta det som den har blivit utsatt för (Polisen u.å.). Genom att 

ungdomen uppmuntras till att känna ansvar och därigenom be om ursäkt, samt försöka 

försonas med målsägande. På så vis kan ungdomen återfå både känslan av eget 

människovärde och samhörighet till samhället igen (Kim & Gerber, 2012, s. 1064). 

 

En annan viktig del och förutsättning i det brottsförebyggande arbetet är samverkan 

mellan berörda institutioner och myndigheter. För att ungdomar som är på glid ska få rätt 

sorts hjälp så tidigt som möjligt behövs bra ramverk och rutiner mellan myndigheter som 

polis, skola, socialtjänst men även från övriga delar av samhället. Målet med en sådan 

långsiktig, social samhällsinvestering måste vara att återintegrera ungdomen till samhället 

igen (Nilsson & Wadeskog, 2008, s. 12). Samverkan myndigheter emellan finns lagstadgat 

enligt Förvaltningslagen 8 § (SFS 2017:900). Detta bland annat för att säkerhetsställa att 

skattemedlen används så effektivt som möjligt. 

 

Ett exempel på en myndighetssamordning, och som vissa kommuner arbetar med, är 

Sociala insatsgruppen [SIG]. Dessa samordnade grupper kan erbjuda kriminella ungdomar 

individuell hjälp. SIG leds av socialtjänsten och har som uppgift att samordna arbetet 

mellan olika myndigheter och andra aktörer för att stötta den kriminella ungdomen till ett 

liv utan kriminalitet. En utvärdering av arbetet med SIG visar att kriminella ungdomar 

minskar sina brottsliga handlingar, dock har inte de långsiktiga effekterna undersökts då 

uppföljningen gjordes tidigt efter insatserna inletts (Socialstyrelsen, 2017, ss. 18, 51). 

Det finns tidigare forskning om vilka faktorer som kan bidra till att ungdomar hamnar i en 

kriminell bana (Elonheimo, Sourander, Niemelä, Nuutila, Helenius, Sillanmäki, Ristkari, 

Parkkola 2009), om hur ungdomar upplever polisens bemötande (Pettersson 2014) och om 

hur dessa ungdomar tar sig ur en kriminell bana (Nilsson & Wadeskog 2008; Kim & 

Gerber 2012). Det finns däremot lite forskning kring hur enskilda poliser upplever det 

förebyggande arbetet kring ungdomsbrottslighet. Polisens insats är viktig, kanske till och 
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med avgörande för huruvida en ung förövare upphör med brottslighet eller inte. Att därav 

fördjupa oss i polisens upplevelser av det befintliga brottsförebyggande arbetet och vad de 

anser behöver förbättras är därför viktigt att fånga. De besitter sannolikt erfarenheter och 

kunskaper om hur man kan hjälpa de ungdomar där medling inte haft önskad effekt, där 

den valts bort eller helt enkelt inte varit möjlig. Medlingen är trots allt beroende av många 

faktorer, bland annat att både gärningspersonen och brottsoffret ska välja att gå med på 

detta, att gärningspersonen erkänner brottet och att samarbetet runt medlingen fungerar.  

 

Det är vidare socialpsykologiskt intressant att öka kunskapen om polisens upplevelser av 

samverkan och medling som metod för att förebygga ungdomsbrottslighet. Om det 

förebyggande arbetet inte fungerar eller har brister så har det negativa konsekvenser för 

både ungdomarna och samhället i stort (Nilsson & Wadeskog 2008).  

 

När vi i uppsatsen skriver om kriminella individer, förövare, brottsutövare, lagförbrytare, 

lagöverträdare och brottslingar så menar vi generellt ungdomar som begått kriminella 

handlingar. När vi skriver om ungdomspoliser menar vi de poliser som arbetar riktat mot 

ungdomar från 15 år till 18 år, men som även kan vara ungdomar som är något yngre eller 

något äldre. I vår studie har de titlarna ungdomspolis, utredare, kommunpolis, inspektör 

och områdespolis. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur ungdomspolisen arbetar med att 

förebygga ungdomsbrottslighet. Detta genom att först identifiera faktorer som kan bidra 

till en kriminell utveckling hos unga, då vetskapen om dessa faktorer sedan kan spela roll 

för det återintegrerande arbetet. Vi kommer att fördjupa oss i polisens upplevelser av 

arbetet med återintegrering till samhället, nämligen genom samverkan och medling, samt 

vad de anser behövs utöver detta. Vår förhoppning är att i denna undersökning kunna 

bidra till förbättring i de befintliga arbetssätten. Vi har valt att intervjua poliser som 

specifikt arbetar med unga kriminella då de är den arbetsgrupp som möter dessa individer 

ofta och i ett tidigt skede. 
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Frågeställningar 

 

• Vilka omständigheter upplever ungdomspolisen kan påverka en kriminell utveckling hos 

ungdomar? 

 

• Utifrån medlingens syfte om återintegrering till samhället, hur upplever ungdomspolisen 

att metoden fungerar och vilken effekt ser de? 

 

• Vad upplever ungdomspolisen behövs idag för att kunna förebygga ungdomskriminalitet? 

 

Bakgrund 

I denna del kommer bakgrunden till kriminologin kort presenteras och hur det kom sig att 

individer började ses avvikande. Därefter presenteras några av de lagrum som idag 

reglerar ungdomsbrottslighet och medling. 

 

Att klassas som avvikande 

Under många år har forskare från olika discipliner försökt att hitta förklaringen till varför 

vissa människor blir kriminella. Utgångspunkten till kriminologin startade med att man då 

trodde att anledningen till varför vissa hade ett kriminellt beteende antingen handlade om 

en biologisk eller en psykologisk orsak, vilka båda då pekar på en inneboende avvikelse 

hos individen och inte att samhället skulle kunna vara en bidragande orsak till beteendet. 

När en individ inte följer de normer och accepterade beteenden som finns i samhället eller 

inom en viss social grupp så definieras det som ett avvikande beteende. Att bryta ut från 

normerna och vara avvikande behöver inte vara ett brott i sig utan för att klassas som 

kriminell behöver individen ha brutit mot något som den rådande lagen anger är brottsligt. 

Genom de lagar som samhället angett avgörs vad som rubriceras som ett lagbrott. Utifrån 

dess omfattning graderas brottet efter rätt straffskala och vilka sanktioner som senare kan 

utdelas av rättsväsendet i form av exempelvis böter eller fängelsestraff. Av den 

anledningen spelar samhället i sig en stor roll gällande vem som faktiskt ses som kriminell 

och vem inte som gör det (Giddens, 2007, ss. 583–586).  
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Brott och straff 

Fängelsestraff är sedan långt tillbaka avsett för att avskräcka och slå bot på det kriminella 

beteendet i samhället. Samtidigt som det är till för att bestraffa den som inte följt lagen så 

fungerar det också för att skydda det övriga samhället från den brottsbenägna individen. 

Funktionen i sig är till för att ”vårda” och ”förbättra” individen så att denne kan leva ett 

laglydigt liv på utsidan efter frigivningen (Giddens, 2006, s. 611). I Sverige är det 

Kriminalvården som försöker återintegrera individen till samhället innanför fängelsets 

väggar. Ett fängelsestraff kan variera mellan 14 dagar upp till livstid, beroende på brottets 

dignitet. Brottet kan också vara av en lindrigare skala och då kan individen bli dömd till 

ett straff i frihet under frivårdens kriminalvård. Grundtanken med detta är att försöka 

undvika att låsa in individer då denna typ av strafföreläggande har skadliga effekter 

(Kriminalvården, u.å.).  

 

I Sverige blir individer straffmyndiga från och med 15 år, det innebär att de då kan dömas 

till fängelsestraff, vilket regleras i Brottsbalken (1962:700). Och hur rättssystemet ska 

hantera unga kriminella regleras i lag med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare. I denna framgår att det finns tidsfrister i ungdomsärenden som polisen 

måste förhålla sig till (SFS 1964:167). Enligt BRÅ är vanligt att ungdomar begår brott och 

beroende på brottets karaktär kan påföljderna vara sluten ungdomsvård med kortare 

fängelsestraff eller böter men ofta avskrivs brotten genom åtalsunderlåtelse. Detta för att 

fängelse är något som undviks så långt det går då lagförbrytaren är under 21 år. Vidare 

nämns att vanliga ungdomsbrott kan vara snatteri, klotter eller vandalisering men att det 

även finns de som begår grövre brott som bilstölder, rån och hot. Och de som begår grövre 

brott löper dessutom högre risk för att fortsätta i en kriminell bana (BRÅ, 2018). 

Åtalsunderlåtelse innebär att brottet registreras i belastningsregistret utan att åtal eller 

rättegång ägt rum genom att förövaren erkänt sig skyldig till brottet enligt 

Rättegångsbalken (1997:726). 

 

Medling 

Medling som alternativ till en rättsåtgärd har de senaste årtiondena vuxit sig allt större i 

världen. I mitten på 70-talet växte idén fram i USA och Kanada och spred sig senare under 
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80- och 90-talet till länder som Sverige. Idag används medling i bland annat 

Storbritannien, Nya Zeeland, Sverige, Finland och Norge (Svanberg, 2000, s. 11).  

 

Repressiv rättvisa - Retribution Justice 

Det finns olika syn på hur straffet på bästa sätt ska stå i proportion till lagöverträdelsen 

och hur det i slutändan upprätthålls en moralisk rättvisa i samhället. Repressiv rättvisa är 

en av dessa och menar att lagöverträdaren ska på ett moraliskt sätt lida i proportion till 

brottet. Den vilar på intuitionen hos människor att den som begått en grövre avvikelse från 

normer och regler i samhället ska straffas, oavsett om detta leder till någonting positivt. 

Den som delar ut straffet ska ha befogenhet att göra detta och får inte dela ut ett för stort 

straff i proportion till lagöverträdelsen och måste vara säker på att individen är den 

skyldige. Denna syn har dominerat teorier runt vedergällning för brott under många 

decennier. Den är dock ifrågasatt när det gäller det normaliserande lidandet och rätten till 

repressivt handlande (Wallen 2014). 

 

Reparativ rättvisa - Restorative Justice 

Till skillnad från en direkt straffande och mer repressiv rättvisa bygger medlingen på en 

mer reparativ rättvisa, även kallad Restorative Justice. Denna syn på rättsåtgärd verkar inte 

bara som konfliktlösning mellan brottsoffer och målsägande efter brottshändelsen, utan 

också för att återge mer social kontroll till befolkningen i närsamhället (Svanberg, 2000, s. 

11).  

 

Kommunerna i Sverige är sedan 2008 ålagda att erbjuda medling till ungdomar under 21 

år som begått vissa typer av brott (SFS nr: 2002:445). Detta regleras även i 

socialtjänstlagen (2001:453), som ålägger kommunen ansvaret för att medling utförs när 

ett brott begåtts av en person under 21 år. Det finns också reglerat om hur polisens rutiner 

kring medling bör se ut (RPSFS 2008:5 FAP 483-1). I Sverige ligger medlingen utanför 

ordinarie rättssystem och ges därför som ett alternativ till åtgärder som bestraffning. 

Beroende på brottets innebörd och karaktär är medling inte alltid ett alternativ. Vid 

sexualbrott är medling till exempel högst olämpligt. Ett annat exempel där medling inte 

passar in är narkotikabrott, där målsägande i dessa fall är staten (Oden, Wahlin, Lind & 

Carling, 2007, ss. 27–28). För att medlingen ska ske så måste den unge gärningsmannen 

erkänna brott och båda parterna gå med på att delta. Denna valfrihet gör att vissa 
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ungdomar eller målsäganden väljer bort medling. Förutsättningen för medling är också att 

samarbetet mellan de involverade organisationerna fungerar på ett bra sätt. Men även om 

samarbetet fungerar bra och båda parterna vill vara med på medling så förekommer det 

ändå brottsåterfall för en del unga kriminella (Shannon & Ring, 2009, s. 25). 

 

Den som utses att hålla i medlingen ska vara en opartisk person, till exempel en 

tjänsteman från socialtjänsten, en lekman eller en åklagare. Under medlingen får båda 

parter redogöra för det brott som skett, vilka känslor de upplevt samt de konsekvenser den 

brottsliga handlingen resulterat i. Förhoppningen är att gärningsmannen ska komma till 

insikt om vilka konsekvenser dennes agerande orsakat brottsoffret och i sin tur leda till att 

återfallsrisken i brottsutövande minskas. Samt att brottsoffret får chans att bearbeta 

brottshändelsen och minska eventuella negativa konsekvenser som ångest och rädsla 

(Oden et al., 2007, ss. 10, 31 & 44–45). 

 

Tidigare forskning  

Här kommer tidigare forskning inom området för vår studie presenteras, forskning som 

senare kommer att användas i analysen av det empiriska materialet. 

 

Riskfaktorer för ungdomsbrottslighet 

Enligt brottsstatistik och tidigare forskning är det inte bara samhället i sig som spelar roll 

för om en ungdom väljer en kriminell bana, utan också vilken del av ett samhälle den 

tillhör. Det kan exempelvis handla om områden i samhället där lokalbefolkningen stöds av 

offentliga medel i större utsträckning än i andra delar (Nilsson & Wadeskog, 2008, ss. 34–

35). Samtidigt visar de också att den person som blir kriminell inte är helt slumpmässigt 

utvald. Unga personer tenderar att begå brott i större utsträckning än äldre. Likaså 

förekommer män oftare än kvinnor och sannolikheten att förövaren är hemmahörande i ett 

av de mer utsatta områdena i ett samhälle är högre (Giddens, 2007, s. 601). I dessa utsatta 

områden, som karaktäriseras av låg socioekonomisk status och där kriminella har ett större 

inflytande på lokalsamhället, finns riskfaktorer i form av arbetslöshet och bristande 

skolgång för barn och unga. Förutom att dessa faktorer leder till ohälsa och bristande 

framtidstro genererar de även frustration och avvikande beteende, som i dessa områden 
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normaliseras av de kriminella (McCarthy & Hagen, 1992, ss. 598–599). I lokalsamhället 

bildas då en slags subkultur vars normer skiljer sig mot det större samhället. Denna anomi 

sker i samband med att en större del av lokalbefolkningen känner sig alienerade och 

segregerade från det övriga samhällets kultur (Walsh, 2015, s. 115).  

 

Det finns faktorer i ungdomens omgivning som kan påverka att denne väljer eller hamnar i 

en kriminell bana, som den sociala kontexten de vistas i, droger, alkohol, psykisk ohälsa 

och svårigheter i skolan. Ju fler faktorer som påverkar ungdomen negativt desto högre är 

risken att de inspireras till att begå brott. Vilket leder till att ungdomen känner allt mindre 

tillhörighet till det övriga samhället (Elonheimo et al., 2009, ss. 294–299; Estrada, 1999, 

ss. 34–38).   

 

Unga personer som begår mycket brott socialiserar ofta med andra kriminella och har en 

högre acceptans för det antisociala och avvikande kriminella beteendet. Om detta beteende 

blir belönat, genom exempelvis respekt och status, så kan en kriminell karriär bli mer 

åtråvärd. Samtidigt kommer dessa individer att gradvis utveckla ett tankemönster som 

kommer hålla dem kvar i det kriminella beteendet. Tankemönster som irrationellt och 

dysfunktionellt bearbetande eller tolkande av information har visat sig vara ofta 

förekommande hos kriminella individer. Detta bristfälliga sätt att tänka kan karaktäriseras 

av kognitiv omognad, kontrollorienterat tänkande och egocentrism (Lindblom, Eriksson & 

Hiltunen, 2017, ss. 176–177 & 186). 

 

Förutom dessa gradvist ökande tankemönster så förekommer den kognitiva omognaden i 

högre utsträckning hos ungdomar än vad den gör hos vuxna. Hos unga lagöverträdare kan 

motivationen för brottet, känslan för att ha gjort fel och mognaden för att kognitivt och 

emotionellt kunna hantera konsekvenstänket skilja sig från vuxna lagöverträdare. Till 

skillnad från de flesta vuxna så har nödvändigtvis inte unga personer kapaciteten att 

analysera ”varför” och ”hur” gärningen skedde, eller hur denne ska gottgöra effekten av 

handlingen för både individen själv och målsägande (Riley & Hayes, 2018, ss. 100–101). 
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Det brottsförebyggande arbetet 

Med anledning av detta så är det en viktig del i polisens arbete att försöka förebygga brott 

utifrån dessa riskfaktorer. Detta görs idag på olika sätt, ofta i samarbete med skola, 

socialtjänst och fritidsverksamheter. Polisen arbetar i dagsläget även med 

bemötandefrågor i utsatta områden för att öka den egna myndighetens legitimitet och 

förtroende hos ungdomarna. Närpoliserna lägger mycket fokus på synlighet, tillgänglighet 

och att bekanta sig med de lokala ungdomarna (Pettersson, 2014, s. 104). 

 

Misstro i relationen polis kontra ungdom är förekommande i samhället. Detta kan både 

vara erfarenheter från, men också känslan av, orättvis behandling från polisen, vilket båda 

kan vara indikatorer till exkludering. Detta visar en observationsstudie gjord i Stockholm 

(2014) som undersöker relationen mellan ungdom och polis i utsatta områden. Studien 

visar att det ofta finns känslor av orättvisor och missnöje bland ungdomarna. Ett av dessa 

missnöjen kommer från att vissa ungdomar känner att poliserna fokuserar för mycket på 

deras ungdomsgäng till skillnad från andra ungdomsgäng. Studien pekar också på polisens 

förhållningssätt till sådana ungdomsgäng som hyser större misstankegrad och kräver 

därför att mer uppmärksamhet läggs på sådana grupperingar. Väl känt är att negativa 

sammandrabbningar med polisen väger tyngre än positiva i bedömningen av deras 

legitimitet (Pettersson, 2014, ss. 102–110). 

 

Utöver arbetet som polisen gör så finns andra instanser som ska jobba proaktivt med dessa 

ungdomar. Där det förebyggande arbetet mot en kriminell utveckling de senaste åren visat 

sig vara bristfälliga. Dessa sker i samarbete med mödravården, barnavården, 

barnomsorgen, barn- och ungdomspsykiatrin [BUP], skolan och socialtjänsten. 

Utredningar som gjorts visar sig sakna mål- och styrdokument, samt att vetenskapligt 

förankrade metoder ofta uteblir i denna process av förebyggande arbete. Dokumentation 

av resultaten där väl fungerande metoder har använts saknas för vidare utvärdering 

(Andersson, 2001, ss. 7–8). 

 

Återintegrering till samhället 

Även om konsekvenstänket existerar och är kognitivt möjligt kan det vara så att den unga 

lagöverträdaren inte känner sig som en del av det övriga samhällets normer. Genom att 



 

 
 

10  

exempelvis tillhöra en stigmatiserad eller segregerad social grupp i samhället så hamnar de 

i utanförskap. Dessa individer behöver återintegreras till samhällsgemenskapen för att 

kunna få rätt förutsättningar igen (Nilsson & Wadeskog, 2008, ss. 25 & 39). Att då 

skambelägga individen med samma kulturella moral som existerar i samhället genom 

medling vid en brottslig handling har visat sig vara en effektiv metod för att återintegreras 

och känna sig vid det övriga samhället. Förutom den återintegrerande effekten så tenderar 

denna metod också att avskräcka unga individer från att begå brott samt att förändra 

attityden hos de yngre lagöverträdarna (Kim & Gerber 2012; Braithwaite 1989). 

 

Tidigare forskning har undersökt hur medlingsverksamheterna i Norrland upplever att 

medling fungerar och de kunde där synliggöra brister. Brister som försvårade arbetet 

vilket bidrog till att de fick in få medlingsärenden. En trolig förklaring kunde ligga i att 

många av konflikterna löstes av poliserna direkt på plats och där samarbetet mellan de 

olika aktörerna inte fungerade. Just ett fungerande samarbete är viktigt för att ett arbetssätt 

som medling ska fungera och då krävs det att det är eldsjälar som arbetar engagerat med 

medlingen från de olika myndigheterna för att den ska vara effektiv och fungerade 

(Eriksson & Rautio, 2006, s. 33). 

 

Utifrån detta vill vi öka kunskapen om hur ungdomspolisen idag arbetar med att förebygga 

ungdomskriminalitet. Genom att fördjupa oss i hur de upplever att medling och samarbete 

fungerar och vad de anser behövs idag utöver det, för att mer effektivt kunna förebygga 

ungdomskriminalitet, hoppas vi kunna bidra till förbättringar. 

 

Teori 

I detta kapitel redovisas de teorier som vi kommer använda i vår analys. Reintegrative 

Shaming Theory kommer användas för att förklara vikten av medling och The Ladder of 

Partnership Activity kommer användas för att förklara hur samverkan mellan olika 

organisationer kan förbättras. 
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Reintegrative Shaming Theory 

Braithwaite (1989) uttrycker vikten av att återintegrera den avvikande och brottsbenägna 

individen i samhällets kultur igen med sin teori om Reintegrative Shaming Theory. Denna 

teori bygger på den mer reparativa synen på rättskipning, där syftet är att genom att skam- 

och skuldbelägga brottslingen för sitt beteende, återge den sociala kontrollen till samhället 

igen. Vilket successivt kommer att minska brottsstatistiken. Detta sker genom ett slags 

medlande mellan de involverade i konflikten. Men för att kunna uppnå detta så måste 

samhället ge de rätta omständigheterna som krävs för återintegrerande skambeläggning till 

lokalsamhället. Istället för att isolera och stigmatisera denna individ så ska rättskipningen 

ske med en moralisk utbildning om rätt och fel där målet är att acceptera individen som 

medmänniska igen. 

 

Sanktioner för ett avvikande beteende som utdelas av vänner, familj eller ett personligt 

relaterbart kollektiv i form av skambeläggning, har en större påverkan än sanktioner som 

utdelas av rättsväsendet. Ryktet och bilden av individen hos andra har en större betydelse 

för individen själv än vad exempelvis åsikten hos en domare i en rättssal har. En person 

som finner en social grupp åtråvärd är också intresserad av att själv vara åtråvärd inför 

gruppen. Detta för att ha möjligheten till att bli en del av den sociala gruppen och på så vis 

kunna skörda och utnyttja fördelarna som denna grupptillhörighet förväntas att ge. Då 

förutsätter det också att gruppen finner individen tillräckligt åtråvärd att ha som 

gruppmedlem. 

 

Stigmatiseringen är också ett slags skambeläggande, men som fungerar mer uteslutande 

och desintegrerande. Disintegrative shaming kommer, enligt Braithwaite, istället att 

resultera i ett utanförskap från samhället där kärlek och respekt uteblir. Stigmatisering är 

en av de viktigaste omständigheterna som gör att en individ blir mer attraherad av 

kriminella subkulturer. Om en person blir segregerad till en lägre status i samhället så 

kommer denne att söka sig till andra individer med samma problematik. Denna sociala 

grupp skapar en egen typ av status vars värderingar kan skilja sig från den större gruppen 

som de är segregerade från. Personer som konstant blir överösta med skambeläggning från 

en större gemenskap, familj och skola, en skambeläggning som tills slut resulterar i att de 

stöter bort det konventionella samhället, kan exempelvis finna stöd och tröst hos 

drogmissbrukare. Där deras gemenskap är utanförskapet och kanske till slut även 
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drogmissbruket. Om känslan av skam blir så pass stark att individen blir utstött, eller 

åtminstone känner sig utstött, så blir det mer givande att jämföra sig med andra utstötta än 

de som lever enligt de konventionella normerna (Braithwaite, 1989, ss. 67, 69 & 98–104). 

 

The Ladder of Partnership Activity 

Moderna samhällen består av tre samarbetande områden, nämligen: staten, marknaden och 

civilsamhället. Var och en av dessa områden har sina funktioner. Staten ansvarar för 

ordningen i samhället, marknaden för dennes ekonomiska bas och civilsamhället ansvarar 

för de sociala och samhälleliga relationerna. Partnerskap mellan dessa tre har genom tiden 

utvecklats till ett mer ekonomiskt och hållbart samverkansarbete. Ur litteraturen av denna 

historiska utveckling har Glasbergen (2011) skapat ett metodologiskt verktyg för att kunna 

praktisera samarbete och samverkan på ett mer hållbart sätt. The Ladder of Partnership 

Activity, eller på svenska Samverkanstrappan, bygger på antagandet att partnerskap och 

samverkan är en process där alla aktörer rekonstruerar och bygger upp nya sociala 

relationer för att skapa en förvaltningspraxis. Samverkansprocessen ses i denna teori som 

ett verktyg för att kunna skapa samhälleliga förändringar och lösa samhälleliga problem. 

Denna Samverkanstrappa består av fem kärnnivåer för skapandet av partnerskap och 

samverkan, sett över en tidsperiod. Varje nivå representeras av en kärnaktivitet. Den första 

nivån handlar om att rätt inställning till samverkan är grunden för att kunna bygga 

förtroende mellan instanserna. Den andra nivån avser arrangemanget instanser emellan 

och handlar om utforskandet av fördelen med samarbetet. Den tredje nivån utgör ett 

regelsystem för hur samarbetet ska genomföras och där man tittar på produkten av arbetet. 

Den fjärde nivån avser implementeringen av arbetssättet och handlar om att få legitimitet 

från arbetssättets avsedda område. I den femte och sista nivån så sker en förändring i den 

politiska styrningen. Detta kan vara avsiktligt men samtidigt en bieffekt av 

samarbetsprocessen. I denna nivå diskuteras även sociala strukturer som kan påverka de 

privata och offentliga förordningarna gällande samverkan, en makt som verkar positivt till 

lösningen av samhällsfrågan. Även om inte partnerskap och samarbete skapas exakt på 

detta sätt så ger denna metod ändå fördelar i att den identifierar mekanismer och 

kärnaktiviteter, och en alternativ ordning att hantera dem. De fem stegen kan användas var 

för sig utifrån behov då både samverkan och målet med samverkan är något som över tid 

kan förändras och därför behöver utvärderas (Glasbergen, 2011, ss. 2–11). 
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Metod 

I denna del presenteras valet av metod samt hur valet av respondenter gått till och hur de 

informerats om etiska riktlinjer. Sedan presenteras hur vår data samlats in och 

tematiserats.  

Metodval 

Då vi i vår undersökning vill få fram polisens egna upplevelser av det förebyggande 

arbetet mot ungdomsbrottslighet så ansåg vi att kvalitativ ansats var lämplig. Eftersom att 

intresset är att få förståelse för hur människor uppfattar sin sociala verklighet (Bryman, 

2018, s. 67). Med hjälp av intervjuer har vi i och med detta fått fram en djupare data om 

ett fenomen som saknar en enkel och snabb lösning. Den metod som vi valt att använda är 

tematisk analys, som till skillnad från andra kvalitativa metoder ger oss flexibilitet under 

forskningsprocessen. Detta i sin tur ger oss mer och högre kvalitet på vår studie (Braun & 

Clarke, 2006, s. 78). 

Urval 

Utifrån syftet med vår studie så är valet av respondenter målstyrt (Bryman, 2018, s. 498). 

Vi har därav kontaktat poliser som arbetar med ungdomsbrottslighet och även har 

erfarenheter av medling. Respondenterna som medverkar i studien har titlarna 

ungdomspolis, utredare, kommunpolis, inspektör och områdespolis. Kontakten med dem 

togs genom att vi mejlade den lokala polisstationen som sedan vidarebefordrade mejlet till 

våra respondenter (se bilaga 1).  

Etiska aspekter 

Vi var noga med att informera respondenterna om de etiska kraven både när de fick 

erbjudande om att ställa upp på en intervju samt just innan intervjun genomfördes utifrån 

de riktlinjer som Vetenskapliga rådet angett (Vetenskapsrådet 2017). Genom hela 

forskningsprocessen övervägdes olika etiska aspekter, vilka vi tog hänsyn till. Mycket 

handlade för oss om att respondenterna inte skulle uppfatta oss som granskande. Vi 

informerade att respondenternas uppgift var att utifrån egna upplevelse av fenomenet 

försöka besvara våra frågor. Nyttjandekravet: Vi informerade om att informationen som de 

bistod med skulle användas till vår uppsats och inte i något annat syfte samt att vår 

förhoppning var att kunna förbättra det förebyggande arbetet. Informationskravet: Innan 
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intervjuerna påbörjades informerades de både via mejl och muntligen på plats om att de 

när som helst under studiens genomförande kunde välja att avsluta sin medverkan. 

Respondenterna fick kontaktuppgifter till oss för att de snabbt skulle kunna kontakta oss 

om de inte längre ville medverka eller om de hade funderingar. Konfidentialitetskravet: 

Då denna studie fördjupar sig i polisers individuella upplevelser är det viktigt att deras 

information hålls anonym, detta för att de ska känna att de fritt kan uttrycka sina åsikter 

utan eventuella konsekvenser. Den inspelade informationen från respondenterna 

transkriberades och för att både kunna anonymisera samt skilja på deras upplevelser så 

kodades de olika respondenterna som P1, P2, P3, P4 och P5. Intervjuerna kommer efter att 

studien genomförts och lämnats in att kasseras. Samtyckeskravet: Efter respondenterna 

samtyckt till medverkan i studien genomfördes intervjuer (ibid.). 

Tillvägagångssätt  

Då polisen är en konstant granskad myndighet kan detta leda till att många poliser känner 

sig ifrågasatta i deras yrkesroll, som dessutom är underbemannade i det politiska läget. Vi 

ansåg att det fanns en risk att vi skulle ha svårt att hitta respondenter och att svaren på våra 

frågor skulle vara det som “förväntas av dem” i deras yrkesroll och inte deras individuella 

upplevelser. För att jobba oss runt detta så lade vi stor vikt på vår flexibilitet och mobilitet 

om tid och rum, samt att de fick ta del av vår intervjumall innan intervjutillfället (se bilaga 

2). 

 

Våra respondenter fick svara på samma frågor om samma fenomen och situationella ting, 

där vi använde oss utav semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av denna mer öppna form 

av intervjumetod så kunde vi ställa följdfrågor på det som vi ansett vara intressant för vår 

studie (Lantz, 2013, ss. 44–45). Intervjuerna utspelade sig på respektive polisstation i fyra 

olika städer i Sverige. Sammanlagt deltog fem poliser i denna studie och intervjuerna tog 

cirka 60 minuter vardera. 

Kodningsprocessen 

Tematisk analys hjälpte oss att på ett metodiskt sätt identifiera och analysera mönster i 

datamaterialet (Braun & Clarke 2006). Genom att noggrant läsa igenom materialet och 

identifiera relevanta meningar och kommentarer från respondenterna i det transkriberade 

materialet så bildade vi initiala koder. Fram till denna del var kodningsprocessen teoretisk 

driven utifrån medling, men allt eftersom fann vi fler koder som var relevanta. Koder som 
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pekade på organisatoriska svårigheter. Detta gjorde att vi även arbetade induktivt, vilket 

den tematiska analysen möjliggör. De koder vi fick fram abstraherades senare till 

subkategorier och slutligen till teman (Ibid). 

 

Här är exempel på hur vi fann koder från vårt empiriska material som senare bildade olika 

teman. 

 

Tabell 1. 

Relevanta meningar Initial kodning Kod Tema 

“... det var ju ändå i 

slutändan någon som 

förlorade pengar och så fick 

det de här följderna så man 

kanske får en bättre 

förståelse för att det skadar 

ju också...” 

Bra ur ett 

konsekvenstänkande 

perspektiv 

Polisens 

uppfattning om 

medling 

Medling som 

verktyg 

 

Tabell 2. 

Ungdomars egenskaper 

Uppfostran 

Omgivande närmiljö 

Socioekonomisk bakgrund 

Umgänge 

Skola 

Förhållanden som kan påverka 

ungdomars identitetsskapande 

 

Upplevelse av medling 

Medlingens effekt på ungdomsbrottslingen 

Medlingens effekt på brottsoffret 

Medling uteblir 

Medling som verktyg 

 

Polisens riktade insatser 

Att bygga relationer 

Det viktiga brottsförebyggande 

arbetet 

Organisatoriska brister 

Samverkan 

Bristande lagutrymme 

Långsiktiga åtgärder 

Faktorer som saknas och försvårar 

det brottsförebyggande arbetet 
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Resultat och Analys 

Här kommer våra teman från vårt empiriska material användas för att stödja det vi funnit i 

denna uppsats. Dessa kommer att analyseras med ovan presenterade teorier samt tidigare 

forskning för att sedan redovisa våra resultat och därefter besvara våra frågeställningar i 

slutsatser. 

 

Förhållanden som kan påverka ungdomars identitetsskapande 

Detta tema kommer redogöra för vilka faktorer som poliserna upplever kan påverka 

ungdomarnas val i livet, både positivt och negativt. Det innefattar sex subteman: 

ungdomars egenskaper, uppfostran, omgivande närmiljö, socioekonomisk bakgrund, 

umgänge och skola. 

Ungdomars egenskaper 

De intervjuade poliserna verkar uppleva ungdomar som både lätta att inspirera och att de 

kan ha lätt att inspireras av andra, vilket de tror kan bidra till de olika valen ungdomarna 

gör och hur de finner sin väg i livet. Att ungdomarna upplevs som utforskande och 

spänningssökande individer kan innebära risker för dem vilket även P5 och P4 påpekar: 

 

“... ungdomskriminaliteten och den här nyfikenheten på ‘andra sidan’.” 

 

“... det finns ju liksom ingen koppling till om ens föräldrar var kriminell, att ‘jag

 kommer bli kriminell’. Det är väl allt det som händer på resan.” 

 

Att poliserna upplever ungdomarna som lätta att inspirera kan även vara en fördel när det 

kommer till att försöka påverka dem i en tidig fas om de på något sätt hamnat snett. Detta 

innan de har skapat ett invant beteendemönster som är svårare att bryta, vilket P2 berättar: 

 

“... det är lättare i min värld att förebygga ungdomsbrottslighet än annan 

brottslighet. För det behövs oftast inte så mycket för att vända ungdomar... ” 
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Uppfostran 

En viktig del i ungdomens liv tycks vara föräldrarna, även om barnen börjar vara vuxna 

och i synnerhet om föräldrarna upplever att deras ungdom på något sätt hamnat fel, så 

behöver de fortfarande sätta gränser. Vilket P4 ger en beskrivande bild av:  

 

“Och så säger vi 12 år och dom är ute på natten. En 12-åring ska ju inte vara 

ute och springa på stan, då är det ju någonting som är fel och föräldrarna 

ligger hemma och sover. Så någonstans är det ju det här föräldraansvaret 

som man behöver fånga upp.” 

 

Och P1 beskriver vikten av att föräldrarna är engagerade i sina barns liv. Att de är nyfikna 

på vilka kompisar de umgås med, både för att kunna sätta gränser om det behövs och för 

att bekräfta att de som föräldrar bryr sig om sina barn: 

 

“Vad gör han/hon på kvällarna? Vem är dom med? Det är ju ganska viktigt 

tycker jag att föräldrarna har lite koll på vilka kompisar HAR dom, vad GÖR 

dom?” 

 

Uppfostran handlar inte bara om att sätta gränser och veta vilka de umgås med. Utan det 

krävs också att föräldrarna uppmärksammar barnets känslomässiga behov. P5 upplever att 

vissa föräldrar idag tenderar till att prioritera sina individuella behov före barnets: 

 

“... föräldrar idag är väldigt självupptagna och tar sig väldigt mycket av det 

dom kallar ‘egen tid’ och ser inte sina barn, ger inte sina barn den 

uppmärksamhet som jag tror dom behöver och förtjänar. Vilket gör att dom 

söker bekräftelse, den här stimulansen på annat sätt.” 

Omgivande närmiljö 

En annan faktor är miljön, både hemma hos ungdomen och ute i det omgivande samhället 

som kan påverka en ungdom. Bor ungdomen i ett hem där den vill vistas eller hittar den på 

annat för att undvika att vara hemma. De värderingar de får hemifrån anser P2 vara 

viktiga: 
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“... det är ju väl självklart med den sociala kontexten där man 

växer upp. Vad finns det för förebilder där man växer upp? Vad finns det för 

någonting att göra? Vad strävar man efter för någonting?” 

 

Det är alltså inte bara miljön i sig som ses som en faktor, utan även de individer som bor i 

området kan ha stor inverkan på ungdomens identitetsskapande. Om det till exempel inte 

finns lämpliga fritidsaktiviteter för ungdomar i det området där de bor så innebär detta en 

risk för ungdomarna enligt P3:  

 

“... och sen liksom grupptryck utifrån, om man bor i ett område där det kanske 

är mycket kriminalitet, vad ska man göra? Det finns ingenting att göra, det är 

jättedåligt med fritidsgårdar, det är liksom hela den biten. Vart ska barnen vara 

någonstans? Dom bara hänger ute på gatorna.” 

Socioekonomisk bakgrund 

Till viss del upplevs föräldrarnas ekonomiska situation kunna påverka ungdomen till ett 

kriminellt beteende enligt P4: 

 

 “... man kan säga att dom har kanske inte den ekonomin att dom kan köpa en 

Iphone 8. ‘Men alla andra i klassen har det men hur gör jag för att få en 

Iphone då?’ “ 

 

Men föräldrarnas ekonomi som faktor beskrivs inte ha ett tydligt samband till att en 

ungdom väljer en kriminell bana. Utan P5 upplever att det återigen även kan handla om 

föräldrarnas engagemang och uppfostran:  

 

 “… det spelar ingen roll om mamma och pappa jobbar som advokat eller 

om det är en ensamstående mamma som lever på bidrag. Utan jag tror i 

slutändan det handlar om föräldraansvaret. “ 



 

 
 

19  

Umgänge 

En viktig del upplevs vara ungdomarnas umgänge och vilka kompisar de väljer att umgås 

med. Enligt P3 är det därifrån mycket av ungdomens inspiration kommer från och det kan 

ha en större inverkan på dem än vad andra faktorer har: 

  

“... det är klart att det är många barn som har jättegoda och fina förutsättningar 

och skola och ‘hej och hå’ men där det bara, man hamnar i fel sällskap.” 

Skola 

Skolan upplevs som den sociala knytpunkten i ungdomens liv som spelar en stor roll för 

dem. P2 beskriver att det är angeläget att det finns uppmärksamma och engagerade lärare 

eftersom att de är de utomstående vuxna som träffar ungdomarna ofta:  

 

“Jag tror skolan är VIKTIG, dels är det ju där man träffar alla sina kompisar 

[...] Du har ju dels det sociala i skolan och KAN man liksom, OM skolan kan få 

det intressant och göra det bra så tror jag att dom kan bidra på ett bra sätt.” 

 

P1 anser även att det är skolan och lärarna som tidigt kan se till att hjälpa en ungdom som 

är på glid i ett tidigt stadie:  

 

“... jag tror att dom kan se tecken tidigt också egentligen, jag 

menar om det nu är som det ska vara så tillbringar ju ungdomar ganska 

mycket tid i skolan, varenda dag. Och uppmärksamma lärare som man har 

pratat med har ju sagt det själv också att. ‘Vi har ju sett det här komma.’ 

Eller att de har sett varningssignaler eller så där.” 

Sammanfattning 

Upplevelserna av dessa faktorer är att de är viktiga i ungdomens liv och att de kan ha 

större eller mindre inverkan för sig. Upplevelserna stämmer överens med tidigare 

forskning att ju fler negativa faktorer som påverkar ju mer ökar risken att de ska utveckla 

en kriminell bana (Elonheimo et al. 2009). Polisen är en liten aktör i att förebygga 

utvecklingen av en ungdoms kriminella bana. Andra myndigheter, frivilliga grupper och 

övriga privata individer i samhället behöver engagera sig i dessa frågor. Att de ser och hör 
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ungdomarna för att områden inte ska kunna normalisera kriminella värderingar (McCarthy 

& Hagen 1992). Genom att alla bidrar till ett inkluderande och bättre samhälle så kan 

anomi på detta sätt undvikas (Walsh 2015). 

 

Medling som verktyg 

Detta tema kommer att sammanfatta polisernas upplevelse av medling. Utifrån de frågor 

vi ställt under intervjun och från de svar vi fick från poliserna så framkom dessa fyra 

subkategorier: upplevelsen av medling, medlingens effekt på ungdomsbrottslingen, 

medlingens effekt på brottsoffret och medling uteblir. 

Upplevelsen av medling 

Medling upplevs av poliserna som en bra sak för ett bra syfte, att få en ungdom som har 

begått ett brott att inse konsekvenserna av sitt handlande och på så vis kunna återintegreras 

i samhället igen, men även för att den drabbade ska få en förståelse av händelsen och 

kunna gå vidare, vilket P3 och P4 sammanfattar: 

 

 “Alltså det är väl någonstans kärnan i allting. ‘Hur tror du att det kändes för 

den där personen när du gjorde så?’. Alltså lite konsekvenstänk, det är ju 

superviktigt.” 

 

“Huvudsyftet, alltså egentligen kan det ju hjälpa båda. Alltså att förövaren 

liksom slutar begå brott och den som är utsatt för brott kanske tänker att ‘ja 

men det var ju liksom inte riktat mot mig’. Och kan gå vidare och kan lämna 

det också.” 

 

Men som P4 påpekar så är det viktigt att medlaren som håller i samtalet är engagerad i sin 

uppgift för att medlingen ska vara effektiv både för ungdomsbrottslingen och för 

brottsoffret: 

 

“... det måste ju finnas någon form av personlig lämplighet och förståelse för 

uppdraget [...] alltså känner för arbetsuppgiften. “ 
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Medlingens effekt på ungdomsbrottslingen 

Och för att medling ska ha den önskade effekten hos ungdomsbrottslingen behöver 

ungdomen ha förmågan att kunna sätta sig in i brottsoffrets situation enligt P4:  

  

“Då är det ju frågan om liksom har dom en empatisk förmåga att känna 

empati och förståelse om att det du gör är fel. Har dom en diagnos, att en 

sjukdom gör att dom har liksom inte förmågan att känna känslor. Ja men då kan 

det bli svårare.” 

 

Och ungdomen behöver själv ha en vilja till att faktiskt förändra sitt beteende och därmed 

minska återfallsrisken enligt P1:  

 

“Så jag tror det handlar mycket om hur motiverad man är att bryta det där 

mönstret också.” 

 

P4 upplever att medlingens effekt på ungdomsbrottslingen även till viss del beror på vem 

målsägaren är: 

 

“... är det en representant för ett företag kanske de inte känner så himla 

mycket, alltså om det är en sån där stor kedja. Skulle den träffa en äldre man 

så kanske den inhyser liksom större respekt än att det sitter en ung kvinna 

där.” 

Medlingens effekt på brottsoffret 
 

Medlingen kan vara en viktig del för brottsoffrets process att kunna bearbeta händelsen 

och gå vidare. Detta beskriver P1 genom att brottsoffret både får någon slags upprättelse 

samt att denne får ett annat perspektiv på ungdomsbrottslingen, istället för den bild som 

etsades fast efter brottshandlingen: 

 

 “Dom som VILL medverka i medlingen är ju ofta dom som VILL få en chans 

att träffa den där personen igen. För att på något sätt om det handlar om ett 

våldsbrott så kanske det är det att man vill träffa den där personen igen och  

se att det är bara en vanlig människa, det är bara egentligen bara en 
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‘pojkspoling’ eller vad man ska säga. Alltså avdramatisera personen i 

fråga än att man sitter hemma och tänker på det här och du vet ibland kan 

man förstora saker och så blir han ett monster och så där. Så det tror jag 

absolut att de målsäganden som vill delta i medlingen, vill på något 

sätt avdramatisera det hela och liksom känna det ‘Ja men nu kan vi gå 

vidare’.” 

Medling uteblir 

Trots att poliserna övervägande beskriver att medling är ett bra brottsförebyggande 

verktyg så är upplevelsen ändå att det behövs mer än bara medling. Många gånger är 

medlingen inte applicerbar utifrån brottstypen och motviljan att ställa upp på medling är 

problematisk, vilket beskrivs av P4 och P1: 

 

 “... det räcker ju oftast kanske inte att det bara är medling utan nu är vi ju 

tillbaka, att börjar du vara på glid så är medlingen ju ett instrument i det här, 

sen måste det ju tillföras andra delar också parallellt.” 

 

“... för medling är ju inte lämpligt vid ALLA brott och vid ALLA tillfällen, så är 

det ju. Vissa tillfällen känner man ju att ‘ja, ska jag ens ställa frågan här?’. Vi 

är ju skyldiga att ställa den men det känns liksom att… ja vid vissa brott är det 

inte lämpligt helt enkelt.” 

 

Vidare beskriver även P1 att erfarenhet och magkänsla om ungdomsbrottslingens 

intentioner kan spela roll för om medling erbjuds eller ej:  

 

“... vi kan ju få en känsla där och då om dom är MOTIVERADE till det eller 

INTE. Och om man vill göra det av rätt orsak. För en del kan ju ställa upp i 

tron att då ska dom slippa straff…” 

 

Det finns även en del brister i organisatoriska möjligheter och rutin enligt P4 och P5, som 

försvårar möjligheten till att genomföra medling:  

 

“I början då hade socialtjänsten en socialsekreterare som satt hos oss 
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och då hade vi en god effekt av det här. Sen omorganiserade kommunen och 

då blev det att hon inte längre arbetade här och då sjönk det. Så var det under 

en tid, ja det stod helt enkelt nere får man säga med medling. Och nu ligger vi 

där, vi ligger inte över tio per år, det gör vi inte.” 

 

“Och i dom fallen där det till exempel är en ungdom som snattar så tar vi kanske 

oftast nästan medlingssamtalet PÅ PLATS. Det blir inte ett uppstyrt möte efteråt, 

vilket kanske hade varit BRA…” 

Sammanfattning 

Upplevelsen av medling utifrån dess syfte beskrivs av poliserna som en metod som är bra 

för alla inblandade. Metoden fungerar reparerande för brottsoffret och den bidrar till att 

återintegrera ungdomsbrottslingen till samhället (Braithwaite 1989). Brottet behöver dock 

vara av rätt typ för att medling ska vara aktuellt samt att ungdomsbrottslingen ställer upp 

av rätt anledning. Samtidigt krävs det att ungdomen kan förstå konsekvenserna av sitt 

handlande och hur detta påverkade brottsoffret, vilket ibland kan ses som en bidragande 

orsak till att medlingen inte blir effektiv på ungdomsbrottslingens beteende (Riley & 

Hayes 2018). Att medling inte används idag i den utsträckning de önskar beskrivs vara 

både utifrån bristande rutiner hos enskilda poliser samt på att det samarbete som krävs runt 

omkring från andra myndigheter fallerat eller är bristande. När ett samarbete inte fungerar 

så sjunker även motivationen till att arbeta med metoden hos polisen vilket även stärks av 

tidigare forskning (Eriksson & Rautio 2006). När medling uteblir kan det leda till att den 

kriminella ungdomen fortsätter att känna sig utanför i samhället (Braithwaite 1989; Kim & 

Gerber 2012) vilket kan leda till att denne söker sig till andra individer som upplevt 

samma sak. Den som fallit offer för brott får inte den förståelse denne skulle ha fått genom 

medling, vilket kan försvåra processen i att gå vidare (Oden et al., 2007). 

 

Det viktiga brottsförebyggande arbetet 

Poliserna beskriver vilket gediget arbete de utför för att försöka förhindra att ungdomar 

väljer en kriminell bana, där en stor del av deras arbete handlar om personlig kontakt med 

ungdomarna. De subkategorier som framkom till detta tema var: riktade insatser och att 

bygga relationer. 
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Riktade insatser 

De medverkande poliserna ger en samstämmig bild av hur viktigt det är att arbeta 

proaktivt med att förebygga att ungdomsbrottslighet. P3 upplever att det är viktigt att det 

finns engagerade poliser som specifikt arbetar med ungdomar:  

 

“... som vi är idag så är vi ju en ungdomsgrupp som jobbar ute, man har 

ungdomsutredare och DET är en klockren kombination tycker jag. För det blir 

ju någonstans när man jobbar så tight tillsammans så kan ju vi dela extremt 

mycket information mellan varandra.” 

 

En del av deras arbetssätt är att arbeta aktivt med att ge ungdomarna information om de 

risker som finns runt omkring en ungdom och hur de kan hantera dessa. Att åka ut oftare 

till olika ställen i samhället där ungdomar vistas för att undvika grupperingar som kan 

bidra med negativa influenser vilket även har en lugnande effekt enligt P4 och P1: 

 

“... Brottsförebyggande rådet finns ju, alltså BRÅ, finns ju lokalt i varje kommun 

där då kommunen har en som är samordnare och polisen är ju en aktör i det. 

Och då görs olika insatser, då avsätt ju medel där [...] det kan vara 

föreläsningar, det kan vara ‘Föräldrapeppen’. [...] till exempel tar vi krafttag 

mot dopning. Vi har tolv stycken gym i kommunen där det är elva som har 

skrivit på att dom är med och jobbar aktivt mot doping. Det kan också vara en 

alternativ skolavslutning, en drogfri champagnefrukost.” 

 

“... det är att det faktiskt ger resultat när man kraftsamlar. Alltså att man ser att 

VÅRAN närvaro DÄR ger resultat, det blir lugnare, det blir mindre bråk, det 

kommer in mindre anmälningar kring just det området och så…” 

Bygga relationer 

En viktig del i att arbeta med ungdomar som polis är att skapa förtroende hos ungdomarna 

och genom detta avdramatisera polisens närvaro, så att de ska våga prata med polisen. P2 

beskriver vikten av att som polis synas i samhället även när det är lugnt:  

 

“Men sen att bara synas mycket. Att avdramatisera att polisen 
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 FINNS även i dom lite mer utsatta områdena, att vi är där JÄMT och vi är 

inte bara därför att det HÄNT något utan vi är där för att faktiskt bara prata 

med folk.” 

 

Genom att som polis visa omtanke till ungdomarna så personifieras relationerna mellan 

dem. Det är ett arbete som tar tid och där det är svårt att inte ha en grupp som specifikt 

arbetar med ungdomarna. P3 beskriver en situation som uppstod efter omorganiseringen 

inom polisen och vilka negativa effekter det fick: 

 

 “... DOM kom fram till OSS, ungdomarna kom fram till OSS när vi var där. 

Alltså vi kunde ha trettio ungdomar runt oss när vi kom dit men jobbade inte VI 

och det kom någon annan polispatrull från ett annat område in där, dom blev 

bemötta på ett HELT annat sätt, HELT annorlunda. Dom ville inte komma fram 

och prata med dom. ‘Vilka är ni? Vart är de vanliga poliserna liksom? Vad gör 

ni här?’.” 

Sammanfattning 

Hur polisen arbetar med att bemöta ungdomar är viktigt för att man ska kunna bygga 

relationer med dem. Relationer som i sin tur kan bidra till att förebygga att ungdomar 

väljer en kriminell bana. Och även om banan redan är vald är det viktigt att de kan känna 

nog förtroende till polisen, att de ser dem som några de kan prata med och söka hjälp hos. 

Att arbeta med riktade insatser innebär att de kommer till ungdomarnas arenor, de syns 

och de försöker hjälpa dem att göra bra val i livet. Pettersson (2014) visar att närpolisens 

arbete med närvarande och tillgänglighet i utsatta områden ökar chansen till ett bra 

relationsskapande mellan myndigheten och ungdomar. Den ömsesidiga respekten leder till 

att ungdomarna känner sig mindre exkluderade i samhället.  

 

Faktorer som saknas och försvårar det brottsförebyggande arbetet 

Som de intervjuade poliserna beskriver så arbetar de med olika insatser och med 

engagemang för att kunna förebygga ungdomskriminalitet. De upplever dock att det finns 

försvårande faktorer som gör att arbetet haltar och där de inte har möjlighet eller ens 

räcker till i den utsträckning de skulle önska för ett mer effektivt brottsförebyggande 



 

 
 

26  

arbete. De subkategorier som framkom under detta tema var: institutionella brister, 

samverkan, bristande lagutrymme och långsiktiga åtgärder. 

Institutionella brister 

När en förälder agerar utifrån oro för sitt barn så behöver hjälpen finnas nära till hands för 

dem för att på så vis undvika att ungdomen exempelvis faller djupare ner i ett missbruk 

och en kriminell bana. Detta innebär att det behöver finnas resurser och riktlinjer inom 

myndigheterna som tydligt anger arbetssättet. P1 beskriver svårigheterna som kan uppstå 

när föräldrar söker hjälp angående sitt barn och kanske behöver vänta alltför länge: 

 

“... jag vet att det är ju många föräldrar som har efterfrågat ett sätt att få 

komma upp med sin ungdom och göra drogtester NÄR dom har fått känslan 

av att det här står inte rätt till. Men då har det inte alltid funnits någonstans och 

man blir hänvisad till vårdcentralen och det kanske är en fredagskväll, ja då 

åker man dit på måndagen…” 

 

Tillgången till resurser är ett område som upplevs mycket problematiskt för alla 

intervjuade poliser, både utifrån att samhället av och till behöver riktade insatser från 

polisen och utifrån att det finns tidsfrister som måste hållas. Resursbristen leder till 

prioriteringar, som i sin tur skapar nedprioriteringar av andra mindre akuta situationer, 

som ibland kan vara arbetet med att förebygga ungdomsbrottslighet. P2 och P1 beskriver 

att resursbristen skapar en kedja som kan få negativa konsekvenser för dem som arbetar 

exempelvis med ungdomar: 

 

“... vi tvingas prioritera ibland. Vi hinner inte göra så mycket som vi skulle vilja 

på grund av att vi har fristerna i ungdomsärenden till exempel som styr våran 

utredningsverksamhet. Så vi måste ju lägga resurserna på utredningarna för 

det är lagstadgat med följderna att vi hinner kanske inte göra allt vi skulle 

vilja göra förebyggande. Och det är ju egentligen inga brister, det är ju att vi är 

för få.” 

 

“Det görs ju insatser ibland i olika riktningar och det brukar ju ge bra resultat 

men då innebär det att dom resurserna tas ju någon annanstans ifrån och 
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då blir ju kanske resultatet DÄR inte lika bra eller vilande kan man ju säga.” 

Samverkan 

När resurserna är få och riktlinjerna är otydliga så ökar vikten av att samarbetet mellan de 

olika myndigheterna fungerar. P5 berättar att på det stora hela så är det hela samhället i sig 

som aktivt behöver arbeta tillsammans för att hjälpa ungdomarna att inte hamna i en 

kriminell bana, att bryta den samt återintegrera dem:  

  

 “... ett bra förebyggande arbete gentemot ungdomar tror jag är med kontakten, 

bra kontakt med skolan, bra kontakt med dom som håller i våra ungdomar på 

fritiden, alltså idrottsklubbar, ett bra arbete med socialtjänst men också 

med elevhälsan och kuratorerna. [...] Sen är det ju överst på den listan, är väl 

egentligen samarbetet med föräldrarna.” 

 

Omorganisering inom myndigheterna har försvårat samverkan mellan dem, vilket lett till 

brister. Samverkansarbeten som tar tid att bygga upp på nytt när man märkt att vissa 

omorganiseringar inte blev till det bättre. Samverkan är alltså ett arbete som förebygger 

ungdomskriminalitet, från snatteri till grova brott och som man kontinuerligt behöver 

arbeta med för att kunna justera arbetssättet till samhällets och myndigheternas 

skiftningar. Det är inte ett arbete som endast polisen kan stå för. Där beskriver P3 åter 

vikten av relationsbyggandet, där omorganisationer satt käppar i hjulen och haft negativ 

inverkan: 

 

 “... alltså ungdomarna vet vilka VI är till namn. Dom känner poliserna och VI 

vet vilka DOM är, då funkade det. Alltså då blir det jättebra! Men där 

någonstans har det fallerat, tyvärr. Efter man omorganiserade och 

tog bort alla ungdomsgrupper, alla liksom riktade grupper, allting sånt. Då 

tappar man personkännedomen, då tappar man närvaron som är så viktig 

och då blir det inge bra.” 

 

“... det TAR ett TAG att komma IN och få den här kännedomen och veta 

vilka folk är: den är med den och den och dom är där. Det tar ganska lång tid 
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och därför går det inte att ha liksom ‘Ja men ni två jobbar som 

 ungdomspatrull idag’.” 

Bristande lagutrymme 

Som tidigare tema visade så är det viktigt att riktlinjer och rutiner hänger med i samhällets 

utveckling och detsamma upplever de intervjuade poliserna när det kommer till vissa 

lagar. Lagar i sig ger anvisningar om hur man får och ska arbeta, hur man ska bete sig som 

en individ i samhället och framför allt skyddar vissa lagar oss men det skapar även 

problem genom att det blir svårt för polisen att få insikt i viktiga delar av ungdomarnas liv. 

Sekretessregler som försvårar samarbete och lagar som styr polisens handlingsutrymme. 

P1 berättar att det brottsförebyggande arbetet är tidskrävande och omständligt ibland då 

det idag är allt yngre personer som begår olika typer av brott vilket ytterligare försvårat 

deras arbete: 

 

“Till exempel under femton år, så ska man göra en kroppsbesiktning, alltså ta 

prover för narkotikabrott och sådär så krävs det ju ett åklagarbeslut. Och kan man 

motivera det om man ringer till en åklagare så brukar det inte vara så svårt att få 

det beslutet. Men jag tänker att lagstiftningen och tvångsmedlen som vi får och 

inte får använda oss av i vissa åldrar kanske måste hänga med lite mer i 

brottsutvecklingen.” 

 

Kanske är det så att lagstiftarna behöver vara mer aktiva när man märker att de fallerar 

eller utnyttjas på fel sätt. P1 beskriver att lagens åldersgränser ibland även utnyttjas av 

andra kriminella: 

 

“... många av ungdomarna, dom är ju inte korkade om vi säger så, dom är ju rätt 

slipade. Dom förstår ju att skickar jag en fjortonåring att göra mina affärer åt mig 

så blir det inte lika kännbart som om det skulle vara någon som är över femton. 

Och jag menar är man under arton år får man ju inte samma straff som om man är 

över arton.” 

 

Trots att det är många åtgärder som görs idag från polisens sida för att förebygga att 

ungdomar inte ska välja en kriminell bana, så framkommer det tydligt från poliserna att de 
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upplever att de bara en aktör i ett stort nät av aktörer som behöver samarbeta i frågan. I 

synnerhet när ungdomens beteende kan vara skadligt för både sig själv och omgivningen. 

Enligt P2 kan det då vara aktuellt med olika typer av begränsningar: 

 

 “... jag kan tycka att det finns ett problem ibland där ett slags skyddsintresse 

för andra samhällsmedborgare också finns. Den här personen måste kanske 

låsas in för att den är för våldsam eller skadar för många andra. Och då blir 

det ju en konflikt mellan vård och straff. Vi märker väl också, vi som jobbar med 

ungdomar, att i dom flesta fall så finns det ett missbruk med i bilden också. Och 

dom här unga människorna, precis som alla andra missbrukare har ju svårt att 

sluta själva. Dom måste ofta tvångsvårdas och det är först då man får till dom här 

LVU:erna som någon faktiskt man bli hjälpt.” 

Långsiktiga åtgärder 

En av orsakerna till grövre kriminalitet bland ungdomar kan vara att de börjat med droger. 

Ett missbruk som de på något sätt behöver finansiera, vilket bland annat sker via stölder. 

Och för att hjälpa en ungdom ur ett missbruk och ett kriminellt beteende behöver de ibland 

vård på behandlingshem eller rent av fängelse. P5 ser problemen i att behandlingarna för 

ett narkotikaberoende idag är allt för korta för att individen ska hinna etablera ett nytt 

beteendemönster: 

 

“Och blir behandlingarna på ett cannabismissbruk på tre månader och sen 

kommer ungdomen tillbaka, där blir jag på en gång att - Ja men tre månader, 

du sa tre år va? Att jag tror vi pratar om ÅR av uppföljning eller för att det ska 

kunna lyckas i slutändan.” 

 

Därefter kommer nästa stora problem som de intervjuade poliserna upplever, just som P5 

beskriver är det lika viktigt att ungdomens närmaste omgivning får rätt hjälp och stöttning 

för att senare själva kunna hjälpa ungdomen: 

 

“För att kunna hjälpa dessa ungdomar så måste du få FLER med dig på tåget 

än bara ungdomen själv. För jag tror det blir för tungrott för våra ungdomar 

idag att ro i land ett grovt kriminellt beteende själva. Dom behöver mer runt 
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omkring sig och dom här ‘korta’ stödinsatserna räcker inte utan du måste 

jobba på hemmaplan, om det så är farmor och farfar eller mamma och pappa 

eller någon annan nära anhörig. Man måste få med sig HELA det nära 

umgänget, ha MÅNGA ögon på sig, flera som älskar och stöttar en för att få 

ett lyckat koncept i slutänden, det tror jag.”  

Sammanfattning 

Det finns faktorer som försvårar, både när det kommer till arbetet med att förebygga 

ungdomsbrottslighet och de stödjande insatserna för ungdomarna som vill sluta med 

kriminalitet eller bryta sitt missbruk. Enligt polisen får föräldrarna inte får tillräckligt med 

stöd för att kunna hjälpa sitt barn, vilket enligt Stigsdotter Ekberg (2010) är viktigt. 

 

För polisen handlar det om att resursbrist och tidsfrister tvingar dem till prioriteringar, 

vilket i sin tur skapar resursbrist på annat håll inom myndigheten. Därför är fungerande 

samverkan viktigt inom och mellan instanserna, för att kunna disponera resurserna på rätt 

sätt och att de har tillräckliga resurser för det, vilket de upplever att de inte har idag. 

Omorganiseringarna inom de olika samverkande instanserna har ej följts upp, vilket kan 

ha lett till att den fungerande samverkan som tidigare fanns nu brustit. Utvärderingar 

vilket enligt Andersson (2001) är viktigt. Genom att utvärdera samverkan med det femte 

steget enligt Glasbergen (2011) kan justeringar göras för att förbättra samverkan mellan 

organisationerna, vilket senare kan ge den önskade effekten ute i samhället. En annan del 

som försvårar det brottsförebyggande arbetet är vissa lagar, särskilt sekretesslagen, där 

poliserna upplever att lagstiftarna behöver vara mer aktiva i att följa hur väl lagarna 

omfattar beteendet i samhället. Polisen är en av flera aktörer som arbetar för att förebygga 

ungdomsbrottslighet, därav är fungerande samverkan viktig, speciellt om ungdomens 

beteende kan innebära fara för sig själv eller andra. De upplever att det inte bara är ett 

statligt arbete, utan ett gemensamt arbete från hela samhället som krävs, vilket stärks av 

tidigare forskning av Nilsson och Wadeskog (2008). För att kunna förändra ett avvikande 

beteende behövs det långsiktiga åtgärder, oavsett om det är i form av straff eller vård. De 

korta straff- eller vårdtiderna som idag förekommer upplevs inte ge ungdomen den tid 

denne behöver för att hinna förändra tankebanor och beteenden. Samt möjlighet till att 

reflektera över sina handlingar dess konsekvenser för sig själv och andra vilket även 

Lindblom et al. (2017) tidigare visat är viktigt. 
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Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att studera hur ungdomspolisen arbetar med att förebygga 

ungdomsbrottslighet. Genom att fördjupa oss i polisens upplevelser av arbetet 

återintegrering till samhället, nämligen genom samverkan och medling, och vad de anser 

behövs utöver detta. Resultaten från analysen kommer nu använda för att besvara våra 

frågeställningar. 

 

Vilka omständigheter upplever ungdomspolisen kan påverka en kriminell 

utveckling hos ungdomar? 

De resultat vi kunde se i analysen var att polisernas åsikter till viss del stämmer överens 

med vad tidigare forskning identifierat som bidragande riskfaktorer till utvecklingen av en 

kriminell bana (Elonheimo et al. 2009). Det som skiljer sig är att vissa poliser inte 

upplever att den socioekonomiska bakgrunden alltid spelar roll, utan att det snarare 

handlar om ett föräldraansvar. Poliserna beskriver att de är medvetna om dessa 

riskfaktorer och försöker arbeta förebyggande för att ungdomarna inte ska inspireras av 

och lockas till dessa faktorer. Flera av de intervjuade poliserna nämner att även om deras 

motivation till att arbeta brottsförebyggande existerar, så är det inte deras primära uppgift. 

Därav behöver fler instanser, både på statlig och lokal nivå, i samhället engagera sig med 

arbetet att återintegrera ungdomen till samhällskulturen om denne på något sätt hamnat 

utanför. När fler engagerar sig i arbetet vinner hela samhället på det, eftersom kriminella 

värderingar då får ta allt mindre plats (McCarthy & Hagen 1992). Och genom samhällelig 

samverkan inkluderas ungdomarna till samhällsgemenskapen, därmed undviks även att 

dessa individer bildar egna subkulturer med andra individer som upplever samma känsla 

(Walsh 2015). 

 

Utifrån medlingens syfte om återintegrering till samhället, hur upplever 

ungdomspolisen att metoden fungerar och vilken effekt ser de? 

Utifrån andra forskningsfrågan så visar resultaten på att polisernas upplevelse av medling 

är positiv. De instämmer till att metoden bidrar till att återintegrera ungdomen till 

samhället och att den hjälper brottsoffret att gå vidare, vilket är tanken med medling 



 

 
 

32  

(Braithwaite 1989). De upplever dock att chansen att få till en medling idag minskas 

genom att det först och främst kräver frivilligt deltagande, av både brottsoffer och 

förövare. Förövaren ska dessutom vilja medverka av rätt orsaker. Många av de intervjuade 

poliserna säger att de upplever att vissa ungdomar har svårare att förstå konsekvenserna av 

sitt handlande eftersom att de exempelvis kan vara kognitivt oförmögna till detta och att 

vissa har diagnoser som kan försvåra det. Och enligt tidigare forskning av Riley och 

Hayes (2018) blir medlingen då inte lika effektiv. 

 

Största svårigheterna handlar om resursbrist, både hos polisen och de som ska hålla i 

själva medlingsprocessen, vilket bidrar till att intresset till att arbeta aktivt med medling 

tryter. Bristen på rutiner och det otydliga samarbetet mellan de olika myndigheterna och 

andra aktörerna är ytterligare en bidragande orsak till att uppstyrda medlingssamtal uteblir 

samt att engagemanget till medlingsarbetet svalnar. Magkänsla och intuition upplevs som 

viktiga egenskaper när det kommer till bedömningar om vilka ungdomsbrottslingar som 

ska erbjudas medling. Dessa urvalsprocesser kan innebära att det kan finnas ungdomar 

som går miste om chansen till medling, trots att de kanske skulle varit behjälpliga av det. 

Därmed faller en möjlighet för den kriminella ungdomen att få insikt i de konsekvenser 

deras handlingar får och att känna skam och skuld inför brottsoffret. Slutligen en 

möjlighet till att återintegreras i samhället utifrån medlingens syfte (Braithwaite 1989).  

 

De samverkande myndigheterna har genomgått omorganisationer där de inte uppdaterat 

eller följt upp hur samarbetet dem emellan ska ske. Samarbete och ansvarsfördelning har 

brustit vilket kan ha påverkat att arbetet med medling nedprioriteras och ersatts av en 

informell form av medling av poliserna på plats vid brottstillfället. Och just bristande 

samarbete mellan och inom olika aktörer följer genom hela resultatet av uppsatsen när det 

gäller arbetet med medling. Och enligt tidigare forskning av Eriksson och Rautio (2006) 

så pekar även deras resultat på att när samarbetet brister så sjunker motivationen till att 

arbeta aktivt med medling. Kim och Gerber (2012) menar att om inte medling blir av kan 

det leda till att ungdomen inte återintegreras till samhället. Ungdomen kan då som tidigare 

redovisat välja att söka sig till andra i samma situation för att någonstans få känna 

tillhörighet och igenkännande. 
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Slutrapporten om medling från BRÅ (2000) visar att medlingsverksamheten fungerade 

bäst under kommunernas socialtjänst. Men också att den fungerar bättre i och med insatta 

projekt om just medling, utanför socialtjänstens ordinarie arbetssätt. Rapporten visar även 

att åklagare och till viss del polisen behöver tydligare regelverk för hur medling ska 

bedrivas för att den ska fungera på ett bra sätt (Svanberg 2000). Detta är någonting som vi 

fortfarande ser genom vår undersökning men där polisen i dagsläget trots att medling 

uteblir försöker arbeta med att just få den kriminella ungdomen att känna skam och ta 

ansvar för det denne gjort genom att de pratar med ungdomen i direkt anslutning till det 

begångna brottet. Vilket kan hjälpa den kriminella ungdomen tillbaka i samhället enligt 

Braithwaite (1989). Däremot missar brottsoffret en chans till att snabbare kunna bearbeta 

händelsen och därigenom snabbare kunna gå vidare eftersom att medlingssamtalet inte blir 

av, vilket stärks av tidigare forskning (Oden et al., 2007). 

 

Det åligger myndigheterna enligt Förvaltningslagen 8 § att samarbeta för att på bästa och 

det mest effektiva sättet spendera skattemedel (SFS 2017:900). Det finns ramar och 

tankesätt som inte efterföljs eller, till viss del, inte kan efterföljas av de tidigare nämnda 

anledningarna. Vi ser tydligt att samarbetet mellan staten och marknaden samt 

civilsamhället faller. Om man tittar på det existerande samarbetet och jämför det med 

Samverkanstrappan (Glasbergen 2011) så kan vi bocka av den första nivån, alltså att 

inställningen och förtroendet till samverkan existerar inom de olika myndigheterna. Vilket 

existerande lag (SFS 2017:900) tyder på. Den andra nivån, om fördelen med samarbete, 

kan besvaras med att skattemedel ska användas effektivt och att intuitionen är just att 

rädda ungdomen från den kriminella banan så tidigt som möjligt. På samma sätt 

implementeras den tredje nivån från trappan, att det finns ramverk och regler för hur 

samarbete ska ske. Produkten av detta samarbete är och skulle vara brottsförebyggande 

arbeten och återintegrering av ungdomen. Den fjärde nivån, om implementering av det 

samverkande arbetssättet, tenderar dock att falla. Det finns ett arbetssätt och en idé om hur 

detta ska skötas, men tyvärr saknas medlen för detta och på så vis faller även legitimiteten 

för det avsedda området, samarbetet. Samarbetsprocessen står stilla vid denna nivå men 

skulle kunna komma vidare till femte nivån om dessa mekanismer åtgärdas. Det som då 

återstår är den femte nivån, nämligen att anamma de förändringar som skulle behöva göras 

från högre instans så att förutsättningarna för det förebyggande samarbetet instanserna 

emellan blir så bra som möjligt. 
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Vad upplever ungdomspolisen behövs idag för att kunna förebygga 

ungdomskriminalitet 

Utifrån vår sista frågeställning visar resultaten på att det finns flera orsaker till att det 

brottsförebyggande arbetet blir haltande. Föräldrarna upplevs brista i sitt ansvar gentemot 

barnen och de får inte alltid det stöd de behöver för att snabbt kunna hjälpa sina barn. Att 

då ge föräldrarna stöd gällande exempelvis uppfostran är ett bra verktyg för att hjälpa 

ungdomar som hamnat fel (Stigsdotter Ekberg 2010). Om samhällsmedborgare, i 

synnerhet föräldrar, får insikt i vilka riskfaktorer som kan bidra till en kriminell 

utveckling, som exempelvis Elonheimo et al. (2009) nämner i sin forskning, så kan de 

därigenom snabbare agera om de upplever att deras ungdom på något sätt hamnat fel. 

Poliserna nämner samstämmigt att det finns en generell resursbrist inom hela poliskåren 

som tvingar fram prioriteringar som upplevs drabba deras förebyggande arbete negativt. 

Det kan vara akuta situationer inom samhället som kräver en tillfällig omplacering inom 

polisorganisationen. Även tidsfristerna som finns inom ungdomsärenden bidrar till dessa 

prioriteringar vilket förvärras ytterligare av att det är resursbrist. Risken finns att 

omplaceringarna lämnar dem med känslan av att deras arbete inte upplevs som lika viktigt 

som andras inom organisationen och som de nämner så blir ju deras brottsförebyggande 

arbete lidande på grund av detta. 

 

Genom att dokumentera samverkan och dess effekt går det senare att utvärdera dessa för 

att se brister och på så vis kunna förbättra samverkansarbetet (Andersson 2001). Även 

genom att använda sig av metoden enligt Glasbergen (2011) kan de utvärdera samverkan, 

både för att förbättra samverkan mellan organisationerna och för att kunna göra justeringar 

för att få den önskade samhälleliga effekten. 

 

De som stiftar lagarna behöver följa med i samhällets utveckling för att kunna minska de 

negativa effekterna där lagen inte täcker in och där brister upplevs och ses. Särskilt för att 

kunna få en bättre insikt i ungdomens liv, genom att exempelvis ha möjligheten att avtala 

om avvikelse från sekretesslagen, och därigenom kanske kunna både rädda ungdomens liv 

och snabbare kunna ge rätt hjälp. Om misstanken om ett missbruk finns eller ett beteende 

hos ungdomen som hotar dennes hälsa och liv, eller på något sätt hotar de övriga 
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samhällsmedborgarnas liv, så upplevs tvångsvård eller begränsning genom fängelse som 

en nödvändig åtgärd. 

 

Polisen upplever att ungdomsbrottsligheten idag är en fråga för samhället, där alla behöver 

arbeta gemensamt. Genom vilket även Nilsson och Wadeskog (2008) anser både skapar 

bättre förutsättningar för ungdomarna samt hjälper dem att återintegreras till samhället. 

Kanske är det även så att samhället i sig behöver få mer insikt i vad de kan bidra med för 

att ungdomarna ska känna sig bekräftade, respekterade och värdefulla och på så vis hjälpa 

dem att se på situationen ut ett kollektivt perspektiv. Och den kriminella ungdomen 

behöver få ett perspektiv som inte bara handlar om dem själva, utan ett som 

medvetandegör dem om att deras kriminella handlande faktiskt påverkar andra negativt 

(Lindblom et al. 2017). 

 

Diskussion 

Det är många faktorer som spelar roll för utvecklingen av en kriminell bana hos ungdomen 

och även många faktorer som påverkar det brottsförebyggande arbetet. Tydligt blir det 

genom vår studie att samverkan är viktigt, både från statlig nivå ner till lokalsamhälle för 

att kunna återintegrera en kriminell ungdom tillbaka i samhället. Medling är ett bra 

verktyg som i dagsläget dock inte erbjuds eller nyttjas allt för ofta på grund av bristande 

rutiner och samverkan. Det vi även fann var att resursbristen inom polisorganisationen på 

många sätt inverkar negativt i deras arbete och på deras psykosociala arbetsmiljö. Men 

genom att kontinuerligt arbeta med samverkan så kan dessa brister leda till förbättringar 

vilket troligtvis även leder till ett mer effektivt arbetssätt när det gäller att förebygga 

ungdomskriminalitet samt att den psykosociala arbetsmiljön förbättras. Vissa lagar 

upplevs även försvåra polisens brottsförebyggande arbete genom att lagstiftarna inte 

upplevs hänga med i samhällets brottsutveckling. Samtidigt är dessa viktiga och skyddar 

individernas integritet. Och trots att polisen tillsammans med andra myndigheter och 

aktörer försöker förebygga brott, blir ibland fängelse eller tvångsvård sista utvägen för att 

bryta ett destruktivt beteende. Tvångsvårdens begränsningar anses dock allt för korta för 

att ungdomen ska hinna etablera nya vanor. Polisen är en liten del i det brottsförebyggande 

arbetet och för att nå ut och kunna påverka på de riskfaktorer som finns behöver även 

samhällsmedborgare engagera sig. Detta för att undvika att ungdomen upplever sig än mer 
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segregerad från samhället. Vilket även gör det troligt att kostnaderna för 

ungdomskriminalitet kan sjunka om skatteresurserna istället kan läggas på det 

förebyggande arbetet. Vi anser oss därmed ha kunnat besvara de frågeställningar vi haft 

samt vårt syfte. 

 

Förslag på vidare forskning inom området skulle kunna vara att öka kunskapen kring vad 

lokalsamhällets individer själva upplever att de har för ansvar att engagera sig i arbetet 

kring att förebygga ungdomskriminalitet och hjälpa redan kriminella ungdomar. Genom 

att exempelvis fördjupa sig i vilken inställning de har till att individuellt ta ansvar och 

hjälpa ungdomar för ett bättre samhälle i stort. 
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Bilaga 1, Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Jonas Lind och Johanna Skog, vi studerar sista terminen inom 

sociologiprogrammet med inriktning mot socialpsykologi vid Umeå universitet. Vi 

kommer nu under våren att arbeta med vår kandidatuppsats där vi är intresserade av att 

intervjua poliser som arbetar specifikt med medling i syfte av att förebygga 

ungdomsbrottslighet, vår förhoppning är att kunna få förståelse för hur ungdomspolisen 

arbetar samt hur de upplever att det fungerar. Det är frivilligt att vara med och vill man 

vara med kommer den information som lämnas kommer hanteras anonymt, skulle man 

under processens gång ångra sig gällande medverkan så har man rätt att avbryta. Vi räknar 

med att intervjuerna kommer ta mellan 30–60 minuter. Med detta mail undrar vi om det 

finns poliser som kan tänka sig ställa upp på en intervju med oss? Om så får ni gärna 

kontakta oss så snart som möjligt för vidare information och planering. 

Vi planerar att kunna genomföra intervjuerna under vecka 15 - 16. 

 

Självklart bjuder vi på fika som tack för deras medverkan! 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänliga Hälsningar 

Jonas Lindh                                   Johanna Skog  

Tel: 070-222 66 43                        Tel: 076-870 14 03  

Mail: Joli0382@umu.student.se     Mail: Josk0056@umu.student.se 

 

mailto:Josk0056@umu.student.se
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Bilaga 2, Intervjumall 

Intervjumall 

I denna intervju kommer vi att ställa olika frågor inom området av det förebyggande 

arbetet av ungdomsbrottslighet. Syftet är att undersöka hur det är att arbeta som polis när 

det gäller arbetet med att förebygga ungdomskriminalitet, i synnerhet genom medling. Det 

är frivilligt att delta och informationen som lämnas kommer hanteras anonymt, skulle du 

ångra dig angående medverkan så har du rätt att avbryta. Vi räknar med att intervjuerna 

kommer ta mellan 30-60 minuter och de kommer att spelas in samt transkriberas. Vill du 

ta del av transkriberingen så går det bra, informationen som kommer från intervjun 

kommer vi senare att använda i vår kandidatuppsats. Innan vi påbörjar intervjun undrar vi 

om du har några frågor? 

 

Bakgrund om polisen 

• Kan du kort berätta om dig själv, vilken befattning du har och hur länge du arbetat 

som polis/utredare? 

• När började du arbeta i ungdomsgruppen eller med ungdomar? 

• Vilken åldersgrupp riktar ni in er mot? 

• Hur kommer det sig att du arbetar med att förebygga just ungdomsbrottslighet? 

Polisens angående kriminella ungdomar 

• Vilka faktorer tror Du bidrar till att unga individer väljer en kriminell bana? 

• När det kommer till en eventuell utveckling av en kriminell bana, vilken roll tror 

du att familjens sociala status spelar? 

• Vilken roll tror du att ungdomars kompisar och umgänge spelar gällande 

utvecklingen av en kriminell bana? 

• Vilken betydelse tror Du att skolan har gällande utvecklingen av en kriminell 

bana? 

Polisen angående det förebyggande arbetet 

• Beskriv kortfattat hur ni ska arbeta för att förebygga ungdomsbrottslighet? 

• Hur upplever du att arbetssätten fungerar hos er? 

• Vilka brister ser du med arbetssätten? 

• Vilka fördelar ser du att arbetssätten har? 
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• Vad anser du krävs för att kunna hjälpa de unga gärningspersonerna som begår 

grövre brott? 

Polisen angående medling 

• Vad är medling till för? 

• Vad är din upplevelse av just medling?  

- varför är det så? Berätta mer. 

• För vem skulle du säga att medlingen hjälper?  

• Hur viktigt anser du att det är att den unga gärningspersonen får insikt i 

brottsoffrets situation för att denne ska upphöra med brottsliga handlingar? 

• Tror du att målsägandens karaktär spela någon roll vid medling? Om målsäganden 

är privatperson, företagare, gammal eller ung? 

• Spelar medlaren i sammanhanget någon roll för resultatet av medlingen? 

• Anser du att det är skillnad i återfallsrisken mellan de ungdomar som valt medling 

till skillnad från dem som valt bort det? Varför/Varför inte? 

• Upplever du om den unga gärningspersonen får insikt i vad den kriminella 

handlingen ledde till? 

• Upplever du om brottsoffret får upprättelse för sina emotioner genom medlingen? 

 

Är det något mer som du skulle vilja tillägga? 

Vill du ta del av det transkriberade materialet? 

Om vi senare skulle ha fler frågor kan vi kontakta dig i sådana fall? 

 

Stort tack för att du ville ställa upp på en intervju! 

 

 

 


