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Ungdomars attityder till rättsprocessen* 

Shanda Hinds 

Ungdomar är den mest brottsutsatta gruppen i samhället och många av 

de brott som begås mot ungdomar kommer aldrig till polisens vetskap. 

Det finns en kunskapslucka när det gäller anledningar till att 

ungdomar undviker att vittna och anmäla brott. Detta för att få en 

tydligare bild av ungdomars synpunkter på att anmäla brott och syftet 

i denna studie var därför ungdomars benägenhet/attityd till att vittna 

och anmäla brott. Studien gjordes i form av en kvalitativ 

intervjustudie, där 15 gymnasieelever i åldrarna 16-18 år varav nio 

manliga och sex kvinnliga från två olika skolor deltog. Resultatet visar 

att erfarenheter, förtroende för rättsväsendet och rädsla är bidragande 

faktorer i beslut om man ska kontakta eller samarbeta med polisen. 

Rädsla i olika former beroende på brott var den mest betydande 

anledningen. För att öka benägenheten för ungdomar att våga vittna 

och anmäla brott krävs kunskap och förtroende för polisen.   

 

Key words: Crime reporting, juveniles, justice, police. 

 

Inledning 
 

Ungdomar är i dagens samhälle de som är mest brottsutsatta och även de som begår mest 

brott. Många av dessa brott kommer aldrig till polisens vetskap av olika anledningar och 

genom att analysera orsakssamband är målsättningen att flera brott kommer att anmälas. 

Undersökningar visar att anmälningsbenägenheten bland ungdomar är mycket lägre jämfört 

med vuxna. Det finns ett flertal faktorer som bidrar till mörkertalet av brotten, exempelvis 

rädsla för rättsprocessen, att inte bli tagen på allvar, skuld (Finkelhor & Ormrod, 1999). 

Sexualbrott och trakasserier anmäls i minst utsträckning vilket ofta handlar om skam och 

skuld. Många brottsutsatta ungdomar blir inte uppmärksammade tillräckligt mycket och får 

inte det stöd och den hjälp de behöver från vuxna för att bearbeta det de varit med om. En 

annan viktig faktor kan vara rädslan att inte bli tagen på allvar och att inte bli trodd (Frenzel, 

Irlander, & Töyrä, 2011). 

Polisen upplever att de finns brist på kunskap det gäller anledningar varför ungdomar inte 

anmäler brott eller undviker att vittna. Med anledning av detta har denna studie har gjort på 

uppdrag av polisen och brottsofferjouren i Västerås kommun med syfte att undersöka 

ungdomars benägenhet att medverka i rättsprocessen. Studien gjordes genom en kvalitativ 

intervjustudie med ungdomar på två olika gymnasieskolor i Västerås kommun.  

Om det ligger mycket rädsla och okunskap bakom att personer undviker att vittna, kan 

information och vetskap om att det finns skydd för brottsoffer och vittnen leda till en ökad 

benägenhet att anmäla brott.  
 

*Tack till Daniel de Colli hos polisen i Västmanlands län och Satu Andersson från brottsofferjouren 

för ert stöd och engagemang. Även tack till gymnasieskolorna och eleverna som ställde upp i studien. 
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Trygghet i samhället 
 

Frenzel et al. (2011) beskriver kriminalpolitikens mål som är att minska människors utsatthet 

för brott och otrygghet. Därför eftersöks det detaljerad kunskap om vilka grupper i samhället 

som är mest utsatta för olika typer av brott, vilka som i störst omfattning påverkas av oro för 

brott och vilka som har lägst förtroende för rättsväsendet. Sedan 2005 har Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ) haft i uppdrag av regeringen och myndigheter inom rättsväsendet, att utföra en 

årlig trygghetsundersökning med benämningen Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). 

Den ger en närmare inblick på den enskilda personens utsatthet för brott. Då ett av 

kriminalpolitikens mål är att öka tryggheten i samhället, konstruerades frågor som besvarades 

av ett slumpmässigt urval av befolkningen för att täcka de olika delarna av trygghets begrepp 

och få en tydligare bild var otryggheten består hos befolkningen. Undersökningen omfattar 

även befolkningens erfarenheter av brottsutsatthet, brottslighetens omfattning samt struktur 

och utveckling av olika typer av brott. Denna undersökning i kombination med 

kriminalstatistiken ökar kunskapen om brottsutvecklingen och även om individers personliga 

erfarenheter av bemötandet från rättsväsendet.  

NTU visar att allmänhetens syn på utsatthet för brottslighet i samhället skiljer dig från 

verkligheten. Tre fjärdedelar av befolkningen uppger att de inte har utsatts för något brott 

under 2009. Antalet brottsutsatta har inte ökat i antal sedan 2005, trots att majoriteten av 

befolkningen upplever att brottsligheten i samhället ökar. Utsattheten i befolkningen är 

koncentrerad till en liten del i befolkningen och den mest brottsutsatta gruppen är män 16–24 

år.  

 

 

Förtroende för polis och rättsväsende  
 

Blixt (2007) beskriver att ”Många människor har någon gång i sitt liv drabbats av brott och 

haft direkt erfarenhet av rättsväsendet, som målsägande, nära anhörig, vittne eller kanske som 

misstänkt” (s.23). 

Förtroendet för polisen är i likhet med det generella samhällsförtroendet högt, har ett högt 

förtroende för en institution tenderar man också att ha ett högt förtroende för flera. 

Förtroendet för rättsväsendet är även beroende av de olika erfarenheter människor har av 

rättsväsendet. NTU visade 2005 att personer som utsatts för brott och deras anhöriga har 

påvisat mindre förtroende för rättsväsendet än de som inte drabbats av brott. Individer som 

har utsatts för brott har inte alltid anmält dessa till polisens, det har framkommit att de inte 

finns någon större skillnad mellan förtroende för rättsväsendet mellan de som gjort en 

anmälan och dem som inte gjort en anmälan (Blixt, 2007; Sandstig, 2007). 

Det är viktigt för rättsväsendets myndigheter att det finns ett förtroende för myndigheterna 

(Westfelt, 2008). Individer som utsätts för ett brott kan välja att kontakta polis eller inte, 

vilket får betydande konsekvenser för brottsstatistiken. De individer som väljer bort att göra 

en anmälan bidrar då till ännu ett mörkertal i statistiken.  

I en rapport av Skogan (1984) anges att anmälning sker på grund av logiskt tänkande och 

att inget samband finns med förtroende för polisen. Anledningar till att avstå från att anmäla 

brott har istället varit att polisen inte kan göra något, vilket också är en realistisk faktor som 

visat sig i NTU-undersökningen (2006-2007) som en av de vanligaste anledningarna till att 

inte anmäla brott. Resultatet visade även att de som tyckte det hade ett lägre förtroende för 

polisen än andra. Tidigare studier har inte visat något samband mellan förtroendet för 

rättsväsendet och anmälningsbenägenheten (Nelander, 2009). 
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Ungdomars utsatthet för brott 

Finkelhor och Ormrod (1999) beskriver barn och ungdomar som en grupp med ökad risk att 

utsättas för brott. Utsattheten kan gälla barnmisshandel och försummelse med betydande 

konsekvenser för barnens fortsatta utveckling. Nelander (2009) beskriver även att de flesta 

brott som begås mot ungdomar aldrig anmäls till polisen. Sannolikheten att ungdomar inte 

anmäler är större än vuxna när de har utsatts för brott. Det är en indikation på att många 

brottsutsatta ungdomar inte blir uppmärksammade tillräckligt mycket och får det stöd och 

hjälp de behöver från vuxna för att bearbeta det de varit med om. Inom rättsväsendet ställs 

alltså för frågan om varför ungdomar ofta väljer att inte anmäla brott? Det man vet är att 

ungdomar som har utsatts för brott i form av stöld oftare anmäler det än de som utsatts för 

brott i form av våld eller hot (Nelander 2009).  

   Svensson (2007) beskriver en undersökning gjord av Kriminologiska institutionen vid 

Stockholms universitet mellanåren 1995 och 1997 som därefter genomförts av 

Brottsförebyggande rådet vartannat år bland ungdomar i årskurs nio. Ungefär en tredjedel av 

ungdomarna anger att de blivit utsatta för något stöldbrott det senaste året, men förändring 

över tid kan inte konstateras. Ungefär en fjärdedel av ungdomarna anger att de under senaste 

året, blivit utsatta för att någon slagit eller sparkat dem, eller för någon annan typ av våld. 

Generellt tyder det på att pojkarna oftare är utsatta för stöldbrott än flickorna, då de utsätts för 

cykelstölder oftare, men då det gäller plånbokstölder eller annan typ av stöld så är utsattheten 

lika. Pojkarna utsätts i större utsträckning än flickorna för våldshandlingar. Pojkar och flickor 

utsätts däremot lika ofta för hot som innebär att man känner sig rädd. Risken att utsättas för 

brott är större bland personer som själva begått brott. Av de personer som begått en 

våldsrelaterad handling har ungefär hälften också blivit utsatta för någon sorts våld, i 

jämförelse med en femtedel av de personer som inte begått någon våldsrelaterad handling. 

Enligt Estrada och Flyghed (2007) är ungdomar den mest brottsaktiva gruppen i samhället. 

Med tonåren som de mest aktiva åren av brottsaktivitet. Detta avtar dock med åren och ses 

som övergående fas, och det ses inte som ovanligt att ungdomar någon gång vid ett enstaka 

tillfälle gjort sig skyldig till en brottslig handling.  

    

 

Orsaker till att ungdomar inte anmäler brott 
 

Enligt Finkelhor & Ormrod (1999) finns det ett flertal faktorer som bidrar till mörkertalet av 

brott mot ungdomar. Rädsla för att inte bli tagen på allvar, få skuld för brottet man utsatts för 

och familjens bekymmer om rättsprocessens effekt på barn i form av mobbing, hot, utfrysning 

av vänner och att det ska hända något värre spelar roll när det gäller att anmäla ett brott.  

I en rapport gjord av The National Crime Victimization Survey (NCVS) för US 

Department of Justice angavs att endast 28% av brott mot ungdomar anmäls och 16% av brott 

rapporteras till en annan myndighet än polisen, som exempelvis skolrepresentanter. Det visar 

även att brott mot ungdomar begås oftast av ungdomar och det är mindre sannolikt att det 

rapporteras, då våld mellan ungdomar oftast inte ses som ett brott bland ungdomarna själva. 

Det rapporterades dock inte någon skillnad mellan vuxna och ungdomar när det gällde 

bekymmer om att inte bli tagen på allvar av polisen.  

I rapporten om utsatthet, trygghet och förtroende beskriver Frenzel, Irlander och Töyrä 

(2011) ”Mer än hälften av dem som utsätts för brott uppger att de inte anmält händelsen till 

polisen. Sexualbrott och trakasserier anmäls i minst utsträckning medan stöldbrott, som 

bostadsinbrott och bilstöld, anmäls i störst utsträckning.” (s. 29) 

En norm som är vanlig bland ungdomar är att man aldrig ska ”gola”, som betyder att 

avslöja information till polisen. Det är många ungdomar som följer detta för att tillhöra en 
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grupp eller av rädsla för att bli utsatt för våld själva om de avslöjar någon. Med detta menar 

Estrada och Flyghed (2007) att normerna och reglerna kring att inte tala med polisen handlar 

om att vara lojal och inte avslöja någon. Våldet mellan ungdomar är accepterat i vissa 

skeenden då det är i försvarssituationer eller i hämndsyfte. Om någon i gruppen skulle vara 

inblandad i slagsmål så är det en norm att de andra i gruppen deltar i våldet och försvarar 

personen i fråga. 

En vanlig anledning till att ungdomar inte anmäler brott har visat sig vara att de tycker att 

det begångna brottet var en småsak (Kwan, Chiu, & Kwan, 2002; Nelander, 2009). Även om 

våldet mot ungdomar inte skiljer sig signifikant jämfört med våld mot vuxna så upplever 

ungdomarna brotten som mindre allvarliga än vad vuxna gör. En annan vanlig anledning som 

beskrivs av Nelander (2009) är att ungdomar ser det som meningslöst att anmäla brott 

eftersom polisen ändå inte kan påverka situationen, vilket i sin tur ses som bristande i 

förtroende för rättsväsendet. 

 

 

Brottsofferstöd 
 

Att bli utsatt för brott kan vara en traumatisk upplevelse som kan ge negativa följder i form av 

fysiska skador, psykiska reaktioner och sociala konsekvenser och dessa är relativa mot 

brottets grovhet. Det finns ett flertal ideella organisationer som kan ge brottsoffer stöd och 

hjälp. Den första brottsofferjouren bildades i Malmö 1980 med, syftet att underlätta 

brottsoffrets situation. Brottsofferjourernas riksförbund bildades (BOJ) år 1988 med syfte att 

skapa förutsättningar till jourerna för ekonomiskt stöd från kommun och landsting. 

Huvudmålet är att se till att brottsoffrens behov tillgodoses genom att ge hjälp, stöd och även 

att ge information i samhället om utsatthet och öka förståelsen för de drabbade (Lindgren, 

1997).  

De flesta brottsoffer kommer i kontakt med en jour i samband med att en polisanmälan har 

skett. Polisen är skyldig att informera brottsoffret om att han/hon har rätt att ha med sig en 

stödperson under rättegången och om myndigheter, och organisationer som kan ge stöd och 

hjälp. Vidare beskriver Schelin (2007)resultat från en undersökning från 2005 som gjordes för 

att kartlägga kön, åldersgrupper och anledningar till att personer kontaktar brottsofferjouren. 

Under 2005 var en tredjedel av de som sökte stöd under 26 år och 29% av dessa var mellan 15 

och 25 år. Den vanligaste kategorin var brottsutsatta personer, men det fanns även personer 

som sökte stöd för att de varit vittnen till ett brott eller hade en anhörig som utsatts för ett 

brott. Av de kontaktsökande var 63% kvinnor och 37% män. De vanligaste brotten som de 

kontaktsökande sökte stöd för var misshandel och hot.  

Våga vittna- projektet startade 2005 av BRÅ i Eskilstuna i samarbete med polisen. 

Anledningen till projektet var att polisen och ungdomar reagerade på att ungdomar kände sig 

hotade och trakasserade i samband med att de skulle vittna. Med projektet ville man belysa 

problematiken och även informera ungdomar brottsutsatthet samt, upplysa om det 

brottsförebyggande arbete som görs och vad ungdomarna själva kan göra för att förhindra att 

bli utsatta för brott (Polisen Södermanland. Våga Vittna, 22/4-2008). 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet var att studera ungdomars benägenhet och attityd till att vittna och anmäla brott i 

Västerås kommun. Följande frågeställningar behandlas i uppsatsen: 

 

Vilken erfarenhet har ungdomarna av kontakt med polis/av att vittna/anmäla brott? 

 

Vilka orsaker ser ungdomarna till att ungdomar generellt inte vittnar och anmäler brott? Vad 

tror de påverkar? 

 

Uppfattar ungdomarna att ungdomar generellt har förtroende för rättsväsendet och 

förtroendets betydelse för om ungdomar väljer att anmäla ett brott till polisen eller inte? 

 

Metod 

Deltagare 

Urvalet av deltagare var gymnasieelever från olika teoretiska program på två olika gymnasie- 

skolor i Västerås kommun. Det var 15 deltagare i studien i åldrarna 16-18 år varav, 9 manliga 

och 6 kvinnliga med etnisk bakgrund från Mellanöstern, Sydamerika, Finland och Sverige för 

att få ett så heterogent urval som möjligt. 

Deltagarna valdes ut genom att ha blivit tillfrågade på förhand av lärare samt genom ett 

tillgänglighetsurval där en presentation av studien beskrevs i ett klassrum och intresserade 

elever fick anmäla sitt intresse för att delta. Deltagarna fick ingen ersättning.  

 

Material 

Studien utfördes i form av en halvstrukturerad intervju studie där utgångspunkten var en 

intervjuguide. Intervjuerna dokumenterades i form av en bandspelare och transkriberades 

därefter.  

Intervjufrågorna som behandlades i studien var: Vad har du för erfarenhet av kontakt med 

polis/vittna/anmälan av brott? Vad tror du det finns för orsaker till att ungdomar inte vittnar 

och anmäler brott, vad skulle påverka? Om du visste att man kan få information/råd/stöd i 

samband med anmälan och/eller vittnesmålet, skulle det påverka dig? Vad finns det för 

önskemål om åtgärder för att öka antalet personer som vittnar och anmäler brott? Finns det 

skillnader i benägenheten att anmäla brott bland ungdomar utsatta för olika typer av brott? 

Har förtroendet för rättsväsendet betydelse för om ungdomar väljer att anmäla ett brott till 

polisen? 

 

Procedur 
 

Genom kontakt med brottsofferjouren erhölls uppgifter om kontaktpersoner på två olika 

skolor i Västerås kommun. De kontaktades genom e-post där det stod uppgifter om urval, och 

ett missivbrev bifogades där en presentation av mig som student, studiens syfte och de etiska 

reglerna beskrevs. En kontaktperson på skolan presenterade detta för studenterna och de som 

var intresserade fick anmäla sitt intresse för att vara med i studien.  

De etiska reglerna innebär öppenhetskravet, där deltagarna informeras om delar i 

undersökningen som kan påverka deras villighet att delta, självbestämmandekravet som 

innebär att deltagarna kan välja att avsluta ditt deltagande när som helst och 

konfidentialitetskravet, där personuppgifter bevaras med största möjliga konfidentialitet så 
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ingen obehörig kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). I urvalet efterfrågades 

gymnasiestudenter i åldrarna 15-18 år med en jämn könsfördelning samt, personer med olika 

etnisk bakgrund för att urvalet skulle vara så heterogent som möjligt. Tider för intervjuer 

bokades in på de berörda skolorna där de personer som anmält sig i förtid intervjuades och 

även andra personer som anmälde sig på plats efter att studien presenterades av mig. Varje 

intervju tog cirka tjugo minuter.  

 

Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes igenom för ett helhetsperspektiv. 

Transkriberingen av intervjuerna var på cirka fem sidor per intervju. Därefter gjordes en 

kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats för att göra en översiktlig tolkning av texten 

i intervjuerna. Varje intervju analyserades utifrån studiens syfte.  

De grundläggande enheterna i svaren noterades och sammanställdes därefter för alla med 

hjälp av meningskoncentrering. Denna metod ansågs mest passande för studien för att få fram 

ungdomars perspektiv på rättsprocessen. I Granskär och Höglund-Nielsen (2008) används 

begreppen meningsenhet, kod och kategorier i analysprocessen. Meningsenhet innebär att 

man använder stycken, meningar och ord som har en kontext vilket är den grundläggande 

delen av analysen. Kod är en sammanfattning av meningsenheten som är förkortat i ett eller 

några ord vilket är kopplat till kontexten i frågeställningen. Kategorier är benämning av en 

grupp koders gemensamma innehåll. Resultatet av det insamlade informationen redovisas i 

Tabell 1, 2 och 3. En sammanfattning av resultatet i tabellerna redovisas i materialet. 
 

 

Resultat 
 

Ungdomars attityder till rättsprocessen och syn på om man ska vittna eller anmäla brott 

varierar. Detta kan bero på ålder, kön, etnisk bakgrund och personliga erfarenheter av kontakt 

med polis och andra rätts instanser. Resultatet visar att erfarenheter, förtroende för polisen och 

rädsla är bidragande faktorer i beslut om man ska kontakta eller samarbeta med polisen eller 

inte. 

 

 

Förtroende för rättsväsendet 

 
I Tabell 1 redovisas meningsenheter, koder och en sammanfattad kategori för förtroendet för 

rättsväsendet i samband med anmälan eller vittnesmål.  

 

Tabell 1.  

Förtroendet för rättsväsendet i samband med anmälan eller vittnesmål. 

Meningsenhet Kod Kategori 

Litar man inte på polisen så 

vittnar man inte. 

 

Ett villkor för att vittna  

 

 

 

 

 

 

Förtroende har betydelse 

Jag tror det. Osäkert 

Det är betydande, eftersom 

förtroendet gör att det är 

lättare att berätta.  

 

Gör det lättare 

Det är viktigt då man kan  

vara rädd, när man gör en 

Gör att man kan känna sig 

trygg 
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anmälan. 

Kriminella anmäler nog 

mindre eftersom de inte litar 

på polisen.  

 

Kriminalitet 

Det beror på situationen.  Situationsbaserat  

Tror inte det spelar någon 

större roll. 

 

Oviktigt  

 

Förtroende har inte betydelse 

Inget händer ändå så det 

spelar ingen roll.  

 

Förändrar inte situationen 

 

För de flesta av de ungdomar som utsätts för brott spelar inte förtroendet någon större roll, 

förtroendet för rättsväsendet anses som oviktigt och har inte någon större inverkan på beslutet 

att polisanmäla brott eller inte. Ungdomarna hade generellt sett högt förtroende för 

rättsväsendet och ansåg att det är betydande eftersom förtroendet gör att det är lättare att 

berätta vad man har sett eller blivit utsatt för, det är viktigt då man kan vara rädd när man gör 

en anmälan. De som drabbats av brott visade sig ha ett lägre förtroende för rättsväsendet men 

det visade sig inte vara relaterat till benägenheten att anmäla brott utan det beror på 

situationen. De som var kriminellt involverade anmälde brott i mindre utsträckning eftersom 

de inte litar på polisen.  Många av respondenterna kände att ett vittnesmål eller anmälan i sin 

tur leder till otrygghet, då chansen att utsättas för ännu ett brott hade en stor sannolikhet och 

skyddet från polisen i samband med detta var bristfälligt. De uttryckte även att i många fall 

som man anmäler ett brott så händer det inget ändå från polisens sida så det spelar ingen roll. 

Detta visade sig vara en faktor som minskade förtroendet för polisen. Respondenterna ansåg 

att det är viktigt att kunna lita på polisen vilket i sin tur ger trygghet och beroende på 

situationen kan de avgöra om man gör en anmälan.  

När det gällde åtgärder för att öka förtroendet för polisen så var det kopplat till 

rättsprocessen. Ökad säkerhet, mer anonyma vittnesmål, mer skydd, att man inte behöver 

närvara fysiskt under rättegång och kunskap om stöd är bidragande faktorer som 

respondenterna ansåg skulle öka förtroendet för polisen. En respondents åsikt om detta var: 

”Mer poliser på stan speciellt på kvällen, de är då allt händer. Det är bättre att vara mer på 

gatan än att kolla hastigheter på vägarna.” 

 

 

Ungdomars erfarenheter av rättsväsendet  

 
I Tabell 2 redovisas meningsenheter, koder och en sammanfattad kategori av ungdomarnas 

erfarenheter av kontakt med rättsväsendet.  

 

Tabell 2 

Ungdomars erfarenheter med rättsväsendet. 

Meningsenhet Kod Kategori 

Jag har varit vittne till ett 

brott. 

 

Vittne till brott  

 

 

 

 

 

Jag har vittnat i samband 

med en misshandel. 

Har vittnat i rättegång 

Jag har haft kontakt med Kontakt med polis vid brott 
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polis i samband med brott 

 
 

Personliga erfarenheter 

Jag har blivit hemkörd av 

polisen. 

Hemkörning av polis 

Jag var inblandad i ett bråk. Bråk 

En familjemedlem har suttit i 

fängelse. 

 

Nära anhörig i fängelse  

Jag var vittne till ett brott 

men har inte vittnat eller haft 

kontakt med polis. 

 

Vittne 

Mina vänner har 

erfarenheter, men inte jag. 

 

Vänner har erfarenhet  

 

 

Saknar egen erfarenhet Nej, jag har ingen erfarenhet. 

 

Ingen erfarenhet 

 

Många ungdomar har under någon gång i sitt liv kommit i kontakt med polisen eller annan 

rättsinstans. Studien visade att de vanligaste anledningarna har varit att en person har blivit 

hemkörd av polis, haft kontakt i samband med brott, varit inblandad i ett bråk, har vittnat i 

samband med misshandel och har en familjemedlem som suttit i fängelse. De ungdomar som 

inte har varit i direktkontakt med polisen har haft någon vän eller familjemedlem som haft 

kontakt med polis.  

De personer som haft kontakt med polis och rättsväsende hade olika synpunkter när det 

gällde bemötande från polis och andra rättsinstanser. De flesta tyckte att de hade blivit bra 

bemötta och fick den hjälp och det stöd de behövde från polisens sida. Detta var en 

motivationsfaktor för att avstå från kriminalitet, men studien ger inget stöd för att det är en 

faktor som efterföljs. En del tyckte att de hade blivit dömda på förhand av polisen i samband 

med brott och därmed inte fått den hjälp de behövde. Generellt var åsikterna om polisens 

bemötande positiva från respondenterna, även de personer som hade begått brott själva ansåg 

bemötandet som till stor del positivt. De som hade varit involverade med olika rättsinstanser 

ansåg de att saknade kunskap om hur saker och ting gick till i samband med anmälan av brott, 

vittnesmål och bestraffning av den dömde, hur allt går till från början till slut och att det tog 

väldigt lång tid. De personer som själva hade begått brott ansåg att de blev snabbt dömda av 

personer inom rättssystemet antingen på grund av etnisk bakgrund eller tidigare erfarenhet av 

att begå brott. En respondents åsikt om detta var: 

 

Det som hände för länge sen var dåligt bemötande, jag erkände efter bara ett förhör. Det 

kändes som: ”han har gjort något dåligt så nu sätter vi dit honom”. Men den senaste 

gången blev jag jävligt bra bemött både från polis, kommun och sådär. Där tog de 

verkligen hand om mig, de var inte sådär att bara skit i honom, utan de hjälpte mig. De 

kändes verkligen bra. 

 

Synen på rättsprocessen och poliser är olika bland ungdomar beroende på erfarenheter av 

media. Genom media har det bildats både negativa och positiva åsikter om polisens arbete och 

rättsprocessen, media som informationskälla har en stor påverkande effekt på människor i 

samhället. Det framkommer att respondenterna ser på polisen både negativt och positivt, där 

det negativa kan vara att personer som begår brott kommer undan med det eller blir för 

lindrigt straffade eller att polisen gör vad de kan.  
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En respondents negativa åsikt om detta var: ”Varför anmäla brott, de kommer ändå undan 

med det” och en positiv åsikt var att ”Det är bra att polisen finns och hjälper oss, de är ett stöd 

i samhället.”  

Polisens och rättsväsendets arbete är till stor del uppskattat och har fått en positiv respons 

från respondenterna. Vad respondenterna ansåg skulle kunna förbättras när det gällde 

rättsväsende och polis var skydd och anonymitet för brottsoffer, att polisen blir mer synliga 

exempelvis mer patrullerande i stan och mer skärpta straff. Skulle detta förbättras så skulle 

mer brott anmälas och förtroendet skulle vara större. En respondents åsikt om detta var: ”Det 

ju inte så svårt för dem att ta reda på vem man är. I vårt samhälle så krävs det bara facebook 

där man kan hitta en bild som sen är det ju som så att man har alla uppgifter” 

 

  

Orsaker till att ungdomar inte vittnar och/eller anmäla brott 
 

I Tabell 3 redovisar meningsenheter, koder och en sammanfattad kategori av orsaker till att 

ungdomar inte vittnar och/eller anmäler brott.  

 

Tabell 3 

 Orsaker till att ungdomar inte vittnar och/eller anmäler brott. 

Meningsenhet Kod Kategori 

Rädsla för att det ska bli 

värre. 

 

Kan bli värre  

 

 

 

Rädslan styr 
Att utsättas för hot av dem 

som begått brottet. 

 

Utsättas för hot 

Att man känner personen 

som begått brottet. 

 

Känner personen  

Orolig för att bli kallad 

”tjallare”. 

 

Vill inte ”tjalla” 

Rädsla för att dem ska ta reda 

på vem jag är. 

Bli identifierad 

Vill inte bli inblandad. 

 

Hålla sig utanför  

Rädslan styr inte 

Man bryr sig inte om att 

vittna.  

Ointresserad  

 

Det finns ett flertal anledningar till att ungdomar väljer att inte vittna, men resultatet visar 

huvudanledningen som är rädsla. Det är rädsla för att det ska bli värre, att utsättas för hot av 

dem som begått brottet, att man känner personen, orolig för att bli kallad ”tjallare” och rädsla 

för att bli identifierad. Det finns även dem som inte vill bli inblandade och att man inte bryr 

sig om att vittna, där det inte alltid är rädslan som styr valet. Alla respondenter ansåg att 

rädsla styrde när det gäller anledning till att undvika att vittna eller anmäla ett brott. Detta var 

en respondents åsikt: 

 

Rädsla styr framför allt om man känner personen och vet vad som kan hända om man 

vittnar och att de kan bli värre. Det är lättare om man inte känner dem, men om de går 
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till domstol så har personen sett en och man får reda på namn och sådant. Då blir de 

osäkert, man känner inte att de är värt att riskera livet för det. 

 

Det som var gemensamt i dessa situationer var att det fanns bristfällig kunskap om det stöd 

man kan få i samband med vittnesmål eller rättegång från exempelvis brottsofferjouren. Av 

respondenterna så visste inte 13 av 15 respondenter om att det fanns en brottsofferjour och hur 

dess verksamhet fungerade i form av stöd. Respondenterna ansåg att om de visste vad för stöd 

man kunde få skulle det underlätta en situation där de möjligen skulle behöva vittna. Mer 

information om hur det går till att vittna och vad som finns tillgängligt för en person i 

samband med en anmälan var önskvärt. En respondents åsikt om detta var: 

 

Personligen tycker jag att polisen är bra, men det skulle vara bra om de går ut mer i 

skolor och visar sig och pratar om hur viktigt det är att man anmäler och förklarar vad 

de gör. Om man säger att man får skydd om man skulle vittna och de ger en den hjälp 

man behöver, så man inte behöver känna sig rädd. Det tror jag faktiskt skulle kunna 

underlätta, för jag tror att många som sagt är rädda för att vittna. 

 

Att vittna eller att anmäla brott kan i många fall handla om att svika sina vänner och/eller 

gruppen. Det finns en gruppnorm bland ungdomar i vänskapsgrupper, gäng eller bland de som 

är kriminellt inblandade att inte ”tjalla” på varandra. Detta innebär att man inte samarbetar 

med polisen eller andra myndigheter när ett brott begås, man ”tjallar” inte på varandra. Att 

man följer detta är betydelsefullt för att vara en del av gruppen. I studien visade det sig att det 

kunde leda till att om en person samarbetar med polisen så fanns möjligheten att man blev 

utfryst, misshandlad, mobbad eller hotad. Detta var vanligast bland pojkar. Detta var en 

manlig respondents sätt att se på gruppens påverkan:  

 

Jag tror att man är väldigt orolig för att man kan bli kallad för ”tjallare”. Ifall det är ett 

gäng exempelvis som hoppar på en, då är det ju inte så svårt för dem att ta reda på vem 

man är. Sen i vårt samhälle så krävs det bara facebook där man kan hitta en bild på en 

person sen kan man få alla uppgifter och då vill man helst bara glömma allt, gå vidare 

och hoppas att det inte händer igen 

 

För att en person ska ta beslutet att anmäla ett brott så måste personen i fråga se det som 

allvarligt. En förklaring till att ungdomar inte anmäler är att de upplever vissa brott som 

mindre allvarliga än vad vuxna gör. I studien tillfrågades respondenterna om det fanns någon 

skillnad i typen av brott som begås när det gäller anmälningsbenägenheten. Det visade sig att 

många ungdomar betraktar till exempel misshandel som ”inte en så stor sak” då det är en 

vanligt förekommande brottslig handling som begås dagligen. Detta sågs som en anledning 

för många ungdomar att inte anmäla. 

 

 

Diskussion 

 
Det finns mycket okunskap när det gäller rättsväsendet. Det krävs alltså mer information och 

utåtriktat arbete från rättsväsendets sida för att öka människors kunskap kring rättsväsendet 

och minska deras osäkerhet. Denna studie visade att majoriteten av respondenterna inte vet 

hur det går till från början till slut med en anmälan eller vad det finns för stöd som kan ges i 

en situation för brottsoffer. Brottsoffer som inte får specifik information om detta kan avstå 

från att anmäla brott då okunskap ofta leder till rädsla. Med hjälp av information från 

trygghetsundersökningar, där studiens syfte är att ta reda på den enskilda individens 
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brottsutsatthet i samhället, kan man inrikta sig på brottsförebyggande arbete för de mest 

utsatta. Dessa personer har visat sig vara koncentrerade till en viss del av befolkningen som i 

störst utsträckning är män mellan 16-24 år (Frenzel et al., 2011), vilket även överensstämmer 

med deltagarnas ålder i denna studie. Forskningen har också belyst barns och ungdomars 

ökade risk för utsatthet för brott (Finkelhor & Ormrod, 1999), vilket även denna studie visade 

då majoriteten av respondenterna hade varit utsatta för brott eller någon närstående till dem 

hade det. 

Det finns en kunskapslucka när det gäller anledningar till varför ungdomar undviker att 

vittna och anmäla brott och därför var syftet med denna studie att få en tydligare bild av 

ungdomars benägenhet och attityd till att vittna och anmäla brott i Västerås kommun. Polisen 

och brottsofferjouren önskar mer information kring anledningen till varför brott inte anmäls 

för att kunna förbättra och utveckla sin organisation kring detta. Personer som begår brott och 

som får insatser i god tid löper troligen mindre risk att fortsätta en kriminell bana. I denna 

studie fanns dock ingen möjlighet att stödja ett sådant resonemang då det krävs longitudinella 

studier för att titta på effekter av stöd för personer i samband med att de begått brott i relation 

till en eventuell brottslig karriär. Studien anser jag har tillfört mer information om hur 

ungdomar tänker och tycker om rättsprocessen, och förklaringar till varför de skulle vittna 

och/eller anmäla brott eller inte.  

 Polisen är till för att skapa ordning i samhället och att ge oss trygghet. Brottsofferjouren 

stöttar offer för att de ska kunna gå vidare och återfå trygghet (Lindgren, 1997). Det visades i 

resultaten av denna studie att en orsak till att ungdomar inte anmäler eller vittnar är att 

majoriteten av respondenterna saknade kunskap om brottsofferjouren och därmed inte kunde 

veta var de kunde få hjälp och stöd. Detta var för vissa personer en avgörande faktor för att 

kontakta polisen, vilket bidrar till ett ökat mörkertalen av brott.  

Då anmälningsbenägenheten bland ungdomar är mycket lägre jämfört med vuxna så är det 

viktigt att komma i kontakt med barn och ungdomar vid tidig ålder för att minska 

mörkertalen. Ormrod (1999) beskriver att det som bidrar till mörkertalet av brott är 

exempelvis rädsla för rättsprocessen, att inte bli tagen på allvar och skuld vilket tyder på att 

förändring måste ske på både rättsväsendets och omgivningens sida. För att kunna minska 

brotten måste fler personer våga vittna och samhället måste också visa stöd och förståelse för 

de utsatta. Detta gäller främst sexualbrott och trakasserier som är de brott som i minst 

utsträckning anmäls. Det bör således läggas mer resurser på att förmedla kunskap om denna 

typ av brott och minska skuldkänslan för de utsatta och risken för att ett ökande 

samhällsproblem där brott som begås inte anmäls (Frenzel, Irlander, & Töyrä 2011).   

Resultaten av studien visade att rädsla inför att anmäla brott är kopplat till okunskap. 

Människor kan vara rädda förvärrande konsekvenser, att man kan bli hotad eller så vill man 

inte ”gola” på grund av möjliga repressalier. Andra ansåg inte våldet som något att rapportera 

eller att polisen inte kunde göra något. Många brott är svåra att få personer fällda för och 

därför bör fokus och resurser läggas på en förändring inom rättsväsende och media för att visa 

befolkningen att brott kan ske ostraffat. 

 En ökning av säkerheten och anonymiteten skulle alltså kunna öka antalet personer som 

anmäler eller vittnar. Ungdomar måste förstå det allvarliga i våldet och inte se det som ”en 

småsak” när det kommer till misshandel och sätta den enskilda personen först istället för 

gruppen (Kwan, Chiu, & Kwan, 2002; Nelander, 2009). Att utsättas för brott är vanligare 

bland personer som själva är kriminella och där det är socialt ”accepterat” i vissa situationer 

som exempelvis vid hämnd eller i försvarssituationer. Deltagarna i denna studie lyfte fram 

betydelsen av att inte ”gola”. Både tidigare forskning och denna studies resultat visar att 

normen om att ”gola” är vanligast bland killar. Att vara en del av en grupp och att vara 

accepterad bland andra är viktigt för alla personer och speciellt bland unga och därför kan det 
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vara svårt för ungdomar att avvika från grupp normen i en situation där polisen är inblandad 

(Estrada & Flyghed, 2007).  

Det har visats att vuxna ser våld som mer allvarligt än ungdomar och detta tyder på att man 

bör informera vid tidig ålder om våld och dess konsekvenser så att man tidigt förstår dess 

innebörd. Våld är något som förekommer dagligen men inte något som ska vara accepterat.  

Erfarenheter, förtroende för polisen och rädsla är bidragande faktorer till om man ska 

kontakta eller samarbeta med polisen och rädsla var den vanligaste anledningen i studien. För 

att öka benägenheten att våga vittna och anmäla brott bör kunskapsspridning och 

förtroendeskapande för polisen prioriteras. Rädsla styr ofta i beslut och genom att vara mer 

medveten om konsekvenser vid anmälan eller vittnesmål som trakasserier, hot och våld kan 

förbyggande arbete mot detta göra att människor anmäler brott i högre utsträckning (Blixt, 

2007; Sandstig, 2007). Att anmäla sexualbrott har under många år varit tabubelagt samt att 

medial uppmärksamhet på att personer som anmält förövare har utsatts för mycket kränkande 

utfrågningar kring bland annat klädsel, beteende och alkoholkonsumtion och där förövaren 

gått fri, kan vara en bidragande orsak till att unga kvinnor väljer att inte anmäla sexualbrott.  

Tydlig information och brottsofferskydd är viktiga faktorer för att våga vittna. Det behövs 

troligen mer poliser och att nolltolerans utövas för att visa att inga former av brott accepteras. 

Allvarligare konsekvenser för hot mot vittnen, trakasserier, överträdelse av besöksförbud etc. 

för att påvisa vikten av att om ett brott begås ska alla känna sig säkrare att anmäla detta. 

Utbildningen av poliser och annan personal inom rättsväsendet har förbättrats och kan 

ytterligare utvecklas för att skapa förtroende för människor att våga ta kontakt och anmäla 

brott. 

Förtroendet för rättsväsendet varierar bland respondenterna och de som visade minst 

förtroende är de som har blivit utsatta för brott eller själva begått brott. Utifrån denna studies 

resultat kan man dra slutsatsen att förtroendet troligen skulle vara högre om brottsoffer fick 

mer stöd och mer anonymitet så att de kan känna sig mer säkra. Känner man sig säker så är 

det lättare att känna tillit för personer. Många av respondenterna tyckte att anmäla ett brott 

eller vittna skapade otrygghet och därmed var förtroendet för rättsväsendet lägre. Förtroendet 

för polis och rättsväsendet i samhället är bland det högsta i samhället bland samhällsinstanser 

och även i resultatet visades det vara generellt stort. Trots det stora förtroendet har detta dock 

inte visat sig vara en betydande faktor i beslutet att anmäla brott. Som både tidigare forskning 

och resultaten i denna studie pekar på så är det logiskt tänkande där man tar ett beslut 

omedvetet utifrån den individuella situationen, i samband med förtroende och brottssituation 

som avgör om ett brott kommer att anmälas eller inte (Westfelt, 2008). 

Studien gjordes i form av en intervjustudie, där 15 gymnasieelever från två olika skolor 

deltog. Framtida studier skulle kunna göras för att kunna belysa området närmare genom 

fallbeskrivningar, enkätstudier, djupare internationella och nationella litteraturstudier, samt 

intervjustudier med ett bredare urval av respondenter. Intervjuer med såväl personer som varit 

utsatta för brott samt förövare skulle kunna ge mera information och olika perspektiv på 

varför brott anmäls eller inte samt förövarens perspektiv på rättsprocessen. Detta för att få mer 

lämpliga personer med användbar information för studien. 

Denna studie genomfördes kvalitativt för att få så utförliga svar som möjligt. Med ett större 

urval av respondenter skulle man kunna förbättra studien och komplettera den med en 

kvantitativ studie. Genom en kvantitativ studie kan man få en större urvalsgrupp där till 

exempel en enkätundersökning kan göras i olika delar av landet med ungdomar från olika 

socioekonomiska grupper, för att göra en bättre redogörelse om ungdomar i olika åldrars 

åsikter skulle man kunna göra en studie där man intervjuar ungdomar i olika åldersgrupper.  

För att få så stor validitet som möjligt så har studiens syfte varit i fokus. I tolkningen av 

undersökningen har jag använt mig av kvalitativ innehållsanalys där resultaten har tolkats 

utifrån ett helhetsperspektiv och varje intervju analyserats utifrån studiens syfte. 
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Intervjuguiden genomarbetades ett flertal gånger för att få med frågor som var relevanta för 

studiens syfte och minska risken för eventuella avvikelser. Innan intervjun var färdig gjordes 

en extra kontroll för att se till att frågorna var besvarade på ett korrekt sätt utan missförstånd. I 

intervjuerna har jag försökt att vara så objektiv som möjligt. Trovärdigheten kan hotas om 

respondenterna inte besvarar frågorna sanningsenligt eller om det finns brist i kontakt 

förtroende mellan respondent och intervjuare. Förförståelse kan påverkas beroende på om 

man saknar tidigare erfarenheter, har personliga erfarenheter eller har erfarenheter av ett totalt 

annorlunda rättssystem. Hot mot validiteten kan vara att respondenterna inte uppfattat 

frågeställningarna korrekt, om frågeställningarna är kopplade till syftet och att de kan 

besvaras . 

Mycket har skett i positiv riktning under de senare åren och med ständig debatt, utbildning, 

medial påverkan, forskning och nationellt och internationellt samarbete kan vi påverka den 

framtida utvecklingen.  
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