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Alla ungdomar har 
drömmar. En dröm kan 
vara ett mål med livet, 
eller bara en fantasi. 
För Emilia Hultberg är 
polisyrket mer än bara 
en fantasi, det är något 
hon tänker uppnå.

Det var i åttonde klass under 
en samhällslektion om brott 
och straff som tanken väcktes 
och hon insåg att hon ville 
arbeta med rättvisa i sam-
hället. Hennes första tanke 
var att bli jurist eller åklaga-
re. Men eftersom kraven är så 
pass höga, beslutade hon sig 
istället för att 
rikta in sig på 
polisyrket. 
- För mig är det 
en självklarhet 
att kunna finnas 
till för andra. 
Hjälpa och stötta 
människor som är i behov av 
det. Jag vill också göra något 
för samhället, vilket gör att 
polisyrket passar mig perfekt, 
säger Emilia.

Ridande polis
Det är inte bara skolan som 
tar upp mycket av Emilias 
tid. Både hästar och extrajobb 
kräver mycket av hennes en-
gagemang.

– Eftersom hästar och 
ridning är ett av mina stora 
intressen, tror jag att ridande 

polis skulle vara riktigt roligt. 
Att jobba som exempelvis tra-
fikpolis är inget som lockar 
mig alls, säger Emilia.

 

Genomgå tester
För att bli antagen till polis-
högskolan måste man genom-
gå både fysiska och psykiska 
tester. På skolan ser man helst 
att den ansökande har en ålder 
över 20 år, eftersom de vill att 
man ska ha varit ute och jobbat 
i minst ett år och då skaffat sig 
viss livserfarenhet.

– Direkt efter gymna-
siet har jag tänkt arbeta som 
kontaktperson och plugga 

psykologi. Det 
tror jag att jag 
kan ha stor 
nytta av senare i 
polisyrket, säger 
Emilia.

Emilia är 
ganska säker på 

att hon har vad som krävs för 
att bli en duktig polis.
- Jag har börjat träna för 
att klara intagningsproven. 
Sedan tycker jag faktiskt att 
jag både har hög moral och är 
klok. Dessutom har jag aldrig 
snott godis, säger Emilia.

Göteborg lockande
Emilia är uppvuxen i Ale 
kommun, men ett jobb här i 
framtiden är inget hon tänker 
sig . Hon anser att Ales utbud 
för poliser är för dåligt. Något 

som lockar desto mer är Gö-
teborg. Hon ser det som en 
möjlighet att kunna utvecklas 
inom yrket genom att under-
söka intressanta fall. 

– Ale erbjuder bra utbild-
ning på gymnasienivå, men 
efter det har kommunen inte 
mycket att erbjuda när det 
gäller  att plugga vidare.

Skapa rättvisa
Polisyrket innebär både för-
delar och nackdelar, det är 
Emilia medveten om. Att vara 
med och skapa rättvisa i sam-
hället ser hon verkligen som 
en fördel. Dessutom har man 
stor chans att utvecklas inom 
yrket, eftersom det finns så 
pass många olika inriktning-
ar. Det som hon tycker är lite 
skrämmande är att hon vet att 
man kan hamna i situationer 
där ens liv blir hotat.

– Jag brukar skämta om att 
jag kommer sluta som arbets-
narkoman och försumma 
mina framtida barn på grund 
av jobbet, eftersom det verkar 
så otroligt roligt. Självklart 
ska pappan till barnen vara en 
riktigt snygg polisman, avslu-
tar Emilia.
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Stopp i lagens namn

Emilia Hultberg är en av 
många ungdomar som dröm-
mer om att jaga tjuvar och 
banditer i framtiden.

>> Självklart ska 
pappan till barnen 

vara en riktigt snygg 
polisman <<

De ungdomar som får 
mest uppmärksamhet i 
media och i folks med-
vetande är de stökiga, 
bråkiga som slår var-
andra blodiga. Men vad 
tycker en helt vanlig, 
lugn och sansad tonår-
ing om livet i Ale?

Vi träffar Veronica på Ale 
gymnasium precis efter att 
hon avslutat sin långa skol-
dag som naturvetare.  Vero-
nica trivs i skolan.

– Det är trevliga klass-
kamrater och bra lärare! Det 
naturvetenskapliga program-
met valde jag, för jag tyckte 
att det gav bäst möjligheter 
till en bra utbildning efter 
gymnasiet och så är jag intres-
serad av natur.

Trots att hon inte själv 
tycker att hon pluggar över-
drivet mycket så förstår 
Veronica att folk kallar henne 
pluggis.

– Det blir ju att man lägger 
ner ganska mycket tid på 
läxor och så, säger hon och 
ser lätt skyldig ut.

Men livet är inte bara stu-
dier för Veronica, hon har 
många andra intressen också. 
Bland annat har hon hållit på 
med den låtsastuffa sporten 
innebandy i tio år, just nu för 
Ale IBF.

– Det är jättekul. Det är 

trevligt att ha ett lag som man 
tränar tillsammans med och 
utvecklas. Det är roligt när 
det går bra, då känner man att 
man bidrar med något.

Eftersom hon läser natur 
är hon mycket miljömedve-
ten, och till matcher och trä-
ningar så åker hon antingen 
buss eller samåker tillsam-
mans med lagkamrater. En 
träning är i Ale gymnasiums 
idrottshall precis efter skol-
tid, då brukar hon stanna kvar 
i skolan.

Få sporter har fått så 
mycket uppmärksamhet i 
Alekuriren som innebandy. 
Detta är något Veronica har 
blandade känslor inför.

– Ja, nu har det varit jät-
temycket innebandy i Ale-
kuriren, just det sista, och jag 
tycker det är roligt, eftersom 
jag håller på med det, men jag 
kan förstå om andra blir lite 
irriterade, för det går ju jät-
tebra för Ales dansare också, 
men det uppmärksammas ju 
inte lika mycket. Det kan jag 
tycka är lite tråkigt.

Tidigare har Veronica 
både ridit och spelat fotboll, 
men det var ingenting hon 
fastnade för.

 – Fotboll var jätteroligt, 
men vi skulle slås ihop med 
ett yngre lag, och jag tyckte 
inte det var rätt agerat av trä-
narna. Så då fick det vara.

En annan influens i Vero-
nicas liv är musiken.

– Jag spelade piano en gång 
i tiden, det var kanske ingen 
större succé.

Nu låter hon andra sköta 
spelandet, och lyssnar hellre.

Kul utan alkohol
– Det är trevligt när man 

har kompisar som gillar 
samma musik som man själv, 
säger hon, så att man till 
exempel kan gå på konsert 
tillsammans och diskutera 
låtar. Då blir det mer en 
social grej, istället för att man 
lyssnar ensam på bussen.

När vi frågar om Veronica 
och hennes kompisar bara 
lyssnar på musik tillsammans 
funderar hon en stund.

– Vi brukar inte gå ut och 
festa, det är väl inte så mycket 
för oss.

   I Veronicas umgänges-
krets har de istället utvecklat 
andra sätt att träffas.

– Jorå, vi har något så finur-
ligt som kallas för uppesittar-
kvällar! Då träffas vi hemma 
hos någon kompis och ser på 
några filmer och spelar lite 
spel och har allmänt trevligt. 
Det lite speciella är att vi är 
uppe hela natten, och att det 
är alkoholfritt!

Det märks i Veronicas sätt 
att tala om dessa tillställningar 
att hon tycker att de är något 

alldeles extra. Att andra ung-
domar rumlar runt i bygden 
har hon ingenting emot.

– Nej, men det är väl trev-
ligt att de har kul. Men jag kan 
nog inte säga att jag märker 
av det så mycket, förutom en 
och annan krossad busskur.

Bra utbildning
Trots att hon trivs är Ale inte 
den plats Veronica har tänkt 
spendera resten av sitt liv på. 

– Nej, Ale är väl trevligt 
så, men det är inget ställe jag 
tänker stanna på i framtiden. 
Då får man väl ut och skaffa 
någon bra utbildning och se 
världen lite.

Denna längtan bort har 
lett till att Veronica inte bryr 

sig så mycket om vad som 
pågår i kommunen.

– Jag har inte satt mig in i 
det. Jag har väl ingen strävan 
efter att uppnå något inom 
politiken, direkt. Jag känner 
inte att jag har blivit felaktigt 
behandlad på något sätt och 
så länge det duger så kan det 
faktiskt vara.

Däremot är Veronica inte 
rädd att säga ifrån när det är 
någonting hon tycker är fel.

– Om det är en fråga man 
tycker är väldigt viktig, och 
om man kanske har några 
andra med sig så kan man till-
sammans kan kämpa för det.

Pengar rullar in
Just nu är Veronica nöjd med 

kommunen, hon har precis 
fått löneförhöjning på sitt 
sommarjobb!

–  Jag håller på med nåt som 
kallas för NTA-lådor. Det är 
lådor med pedagogiskt mate-
rial, som handlar om natur-
vetenskap och teknik, som 
skickas ut till olika skolor. 
Till sommaren så behöver de 
kompletteras, och då fyller 
jag på med material i dem.

I övrigt tycker hon att hon 
får ekonomin att gå ihop utan 
att behöva jobba extra.

– Mina enda utgifter är ju 
mobilräkningen, och kanske 
biobesök någon gång ibland. 
Så jag klarar mig.

En ung röst i Ale Kommun
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