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Förord 
Författarna till denna studie ansvarar gemensamt för innehållet, då den genomförts och 

skrivits av oss bägge, Sandra Amsih och Jasmine Montonen. Det har således inte skett någon 

uppdelning av ansvarsområden.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter för deras medverkan i vår studie, då studien 

inte hade varit genomförbar utan deras deltagande. De har bidragit till mycket information 

med deras upplevelser, erfarenheter och tankar kring detta ämne vilket fört arbetet med 

studien framåt. Slutligen vill vi på passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Mikael 

Svensson för ett stort stöd och engagemang under studiens gång. Med hans råd och 

synpunkter har han därigenom givit oss vägledning i rätt riktning. Tack Mikael!



Sammanfattning  
Denna studie har som syfte undersöka hur relationen mellan ungdomar och polis ser ut i 

Flemingsberg, genom att studera hur parterna upplever att de bemöts av varandra. Empirin 

har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre ungdomar som bor i Flemingsberg 

och tre poliser som arbetar på fältet i Flemingsberg. Studiens teoretiska utgångspunkter 

bygger på Goffmans teori om stigma, Bauman och Mays teori om “vi” och “dem”, samt 

Webers teori om auktoritet. Vidare presenteras även studiens begreppsliga utgångspunkt där 

begreppen segregation och förort redogörs.  

 

Studiens resultat visar en bristfällig relation mellan ungdomar och polis som delvis grundar 

sig på en undermålig förståelse och kommunikation mellan dem. Intervjuerna har även visat 

på olika uppfattningar då polisen vill finnas på plats för att skapa goda relationer med 

ungdomarna, men ungdomarna upplever att de inte lever upp till detta då de enbart syns i 

området när problem uppstår. Ungdomarna upplever även att de blir diskriminerade i möte 

med polisen på grund av deras etniska bakgrund och att polisen missbrukar sin auktoritet. 

Polisen upplever att de blir bemötta med fientlighet i möte med ungdomar i Flemingsberg, 

framförallt när ungdomarna är i grupp. Detta har i sin tur lett till skapandet av två skilda 

grupper. Studiens slutsats visar på att både ungdomarna och polisen anser att relationen 

mellan dem skulle kunna bli bättre, dock anser ungdomarna att det är för sent att bygga en 

relation och poliserna upplever hinder att skapa en bättre relation på grund av låg polistäthet.  

Abstract 
This study aims to examine the relationship between youths and the police in Flemingsberg, 

by studying how the parties perceive each other. The empirical data has been collected with 

qualitative interviews with three youths living in Flemingsberg and three police officers who 

works in Flemingsberg. The study's theoretical starting points are based on Goffman's theory 

of stigma, Bauman and May’s theory of "we" and "them", as well as Weber's theory of 

authority. Furthermore, the conceptual starting point of the study is also presented, where the 

concepts segregation and suburb are described. 

 

The study's results show a poor relationship between youths and police, which is partly based 

on a substandard understanding and communication between them. The interviews have also 

shown different perceptions when the police want to be in place to create good relations with 



the youths, but the youths feel that they do not live up to this when they are only visible in the 

area when problems arise. The youths also feel that they are discriminated in meeting with 

the police because of their ethnicity and that they believe that the police are abusing their 

authority. The police believe that they are being treated with hostility in a meeting with 

youths in Flemingsberg, especially when they are gathered in a group. This, in turn, has led to 

the creation of two separate groups. The study's conclusion shows that both the youth and the 

police believe that the relationship between them could be better, however, the young people 

consider that it is too late to build a relationship and the police experience obstacles to create 

a better relationship because of low police density. 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Denna studie söker svar på hur ungdomar och polis i Flemingsberg upplever att de bemöts av 

varandra samt hur relationen mellan dem ser ut. Studien bygger på intervjuer med tre 

ungdomar i åldern 17-20 och tre poliser i åldern 25-50. Ungdomarna är bosatta i 

Flemingsberg, och poliserna arbetar på fältet i Flemingsberg. Intervjuerna har analyserats 

med hjälp av teoretiska perspektiv som behandlar forskningsämnet.  

 

Studien har visat att det råder en bristfällig relation mellan ungdomar och polis i 

Flemingsberg. Detta grundas i en bristande förståelse och kommunikation mellan parterna, 

där det finns delade meningar om respektives bemötande. Ungdomarna anser att det blir 

diskriminerade, medan polisen anser att de blir bemötta med fientlighet. Det har därmed 

skapats två skilda grupper med en dålig relation. Både ungdomarna och polisen anser att 

relationen mellan dem kan bli bättre, dock anser ungdomarna att det är för sent och poliserna 

upplever att de inte har tid eller resurser nog för att skapa en bättre relation med ungdomarna.  
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1 Inledning 
 

1 §   Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska 

polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt 

tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Lag (2014:588). 
 
Paragrafen är tagen ur Polislagen (1984:387) i Svensk Lagbok 2018 och förklarar tydligt 

polisverksamhetens ändamål. De ska skydda och hjälpa människor samt främja rättvisa i 

samhället, vilket bör vara en självklarhet för alla. Dock delar inte alla människor i samhället 

samma uppfattning om hur polisen lever upp till dessa mål, varav ett missnöje mot polisen är 

något som ofta uppmärksammas. 

 

Det har under de senaste åren rapporterats om att ungdomar i förorten känner allt annat än 

trygghet och rättvisa när de får syn på polisen. Rapporteringar om ungdomskriminalitet och 

polisens insatser återkommer i media med jämna mellanrum, där ungdomar står i rampljuset 

för en viss problematik i samhället. Ungdomar är således en grupp som polisen fokuserar på i 

deras dagliga arbete och därmed möts dessa parter dagligen. Mötena kan innefatta allt från 

vänskapliga möten till konfliktfyllda möten, där ungdomar känner sig trakasserade och svikna 

i kontakt med polis, och där polisen upplever ett fientligt motstånd (Pettersson 2012:127; 

Xhaferi 2017). På så sätt har ungdomars inställning till polisen belysts som negativ i 

Stockholms förorter. Missnöjet mot polisen har således lett till incidenter som bilbränder runt 

om i förorterna och stenkastningar mot poliser, vilket är en liten del av dem faktorer som 

påverkar hur relationen mellan ungdomar och polis ser ut. Det råder delade meningar om hur 

ungdomar och polisen anser att de bemöts av varandra och vilka faktorer som påverkar den 

bristfälliga relationen mellan dem. Därför är det av intresse att närmare undersöka vilka 

faktorer som påverkar relationen mellan dem, vilket vi ämnar göra i denna studie. Detta gör 

vi med hjälp av intervjuer med både ungdomar och polis, vilket således kan bidra med 

kunskap om hur parterna upplever relationen dem emellan.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna studie har som syfte undersöka hur relationen mellan ungdomar och polis ser ut i 

Flemingsberg, genom att studera hur parterna upplever att de bemöts av varandra. Vi vill med 
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denna studie få en fördjupad förståelse kring faktorerna som påverkar relationen mellan dem 

samt parternas attityder och åsikter gentemot varandra. För att infria syftet och tillämpa 

kunskap inom forskningsämnet har vi kommit fram till följande frågeställningar:  

 

- Hur upplever ungdomarna att de bemöts av polisen? 

- Hur upplever polisen att de bemöts av ungdomarna?  

- Hur beskriver ungdomarna respektive poliserna relationen dem emellan? 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med ett bakgrundsavsnitt där vi belyser information om Flemingsberg med 

hjälp av studier, statistik samt reportage från media för att ge läsaren kunskap om området. 

Vidare presenteras ett avsnitt om tidigare forskning som syftar till att ge läsaren en inblick i 

forskningsämnet genom att presentera väsentliga studier som kan kopplas till vår studie. 

Därefter presenteras ett avsnitt där vi redogör för studiens teoretiska och begreppsliga 

utgångspunkter som används för att besvara forskningsfrågan. Vidare följer metodavsnittet 

som syftar till att redogöra genomförandet av uppsatsen genom att behandla dess 

metodologiska ansats, urval, datainsamling och- analys, studiens reliabilitet och validitet samt 

etiska överväganden. Därefter följer studiens resultat- och analysavsnitt där vi presenterar 

studiens empiriska resultat och analyserar detta med hjälp av de teoretiska och begreppsliga 

utgångspunkterna för att kunna få svar på forskningsfrågan. Slutligen presenteras studiens 

avslutande diskussion som omfattar en resultatdiskussion, där vi sammanställer resultatet, en 

övergripande diskussion där studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskningen. 

Slutligen diskuteras implikationer för forskning och praktik där vi redogör metodens inverkan 

på resultatet samt förslag för vidare forskning. 

1.3 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras bakgrund om Flemingsberg som bostadsområde, vilket beskrivs 

med hjälp av studier, statistik och olika reportage.  

1.3.1 Flemingsberg som en del av miljonprogrammet 

Flemingsberg är en kommundel med boendeområden samt verksamhetsområden som tillhör 

Huddinge kommun i Stockholms län. Det kan ses som ett område som förenar vård, 

utbildning och forskning med institutioner, universitet och sjukhus och präglas därmed av 

studenter och arbetstagare (Huddinge.se, 2018).  Boendemiljöerna och verksamhetsmiljöerna 
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som finns i Flemingsberg är dock åtskilda från varandra. Flemingsberg byggdes som en del 

av miljonprogrammet, vars miljö präglas av färgglada hus som funnits sedan 1973. 

Miljonprogrammet skapades år 1965 i syfte att råda bot på den stora bostadsbristen som fanns 

under den tiden genom att bygga en miljon bostäder på tio år. Dessa bostadsområden har 

pekats ut som socioekonomiskt utsatta och har bland annat debatterats om i massmedia. 

Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi (2000) har presenterat hur det förr 

diskuterades i första hand om själva byggandet av områdena samt boende miljöerna, och 

programmet sågs som viktig då den berättade om bostadspolitikens målsättningar och 

välfärdssamhällets ambitioner. Det centrala för samhällsplaneringen under denna tid var en 

vision om det nya samhället och den moderna människan, men idag har det dock glömts bort 

och istället ersatts av medias fokus på sociala problem eller kritiserandet av förortens 

livsmiljö. Debatten har under senare år handlat om hur invånarnas levnadsförhållanden ser ut 

och framförallt om de boende med utländsk bakgrund (Ericsson, Molina & Ristilammi 

2000:8).  

 

Som många av miljonprogrammets bostadsområden fick Flemingsberg en hög 

genomströmning av hyresgäster och ett dåligt rykte. Därför gjordes stora upprustningar under 

80-talet för att ge området bättre status och tack vare att Södertörns högskola och delar av 

Karolinska institutet samt Tekniska högskolan flyttades dit kunde ryktet höjas (Stockholms 

läns museum u.å.). 

1.3.2 Statistik 

Statistik som finns gällande detta ämne har hittats på Sweco och hemsidan Nytt i Flempan, 

som är en studenttidning som görs av journalistikstudenter vid Södertörns Högskola. Dessa 

hemsidor har presenterat statistik om Flemingsberg som vi har tagit del av i denna studie. 

Statistiken visar på befolkningsmängden i Flemingsberg samt antalet invånare med utländsk 

bakgrund, då statistiken visar på antalet utrikesfödda och inrikesfödda med två utrikes 

föräldrar. Vi tittar även på andra områden såsom socioekonomisk status där vi studerar 

inkomsterna i Flemingsberg. Slutligen redogörs statistik som visar den upplevda tryggheten i 

det egna bostadsområdet där statistiken även visar på skillnader mellan de olika 

kommundelarna som tillhör Huddinge kommun.  
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Tabell 1  

Källa: Sweco 

 

 
Tabell 2  

Källa: Sweco 

 

Tabellerna från 2016 visar siffror för antalet kvinnor, män och totala antalet som bor i 

Flemingsberg samt antalet utrikesfödda och inrikesfödda med två utrikes föräldrar. Syftet 

med tabell 1 är att visa totala antalet invånare i Flemingsberg, och inte hur det skiljer sig 

mellan könen vad gäller total folkmängd. Flemingsberg betraktas som ett tätortsområde med 

statistik som visar på en total befolkning på 17 494 invånare (tabell 1) på ytan 18,3 

kvadratkilometer. Kommundelen ses också som en av de invandrartätaste i Huddinge 

kommun med en siffra på totalt 11 757 invånare (tabell 2), som antingen är utrikes födda eller 

är inrikes födda men har två utrikes födda föräldrar (Sweco 2016). Majoriteten av invånarna i 

Flemingsberg har alltså en utländsk bakgrund.  
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Tabell 3 

Källa: Sweco 

 

Tabell 3 visar statistik för de olika inkomstklasserna i Flemingsberg år 2015. De gröna övre 

kolumnerna visar de olika inkomster invånarna tjänar per år. Som statistiken visar är det fler 

låginkomsttagare i Flemingsberg än vad det finns höginkomsttagare. Det är även 1769 

invånare som har en inkomst på 0 kronor (tabell 3) vilket tyder på att deras inkomst bygger 

på bidrag (Sweco 2016). Det statistiken visar är att Flemingsberg är ett utsatt ekonomiskt 

område med en majoritet av låginkomsttagare. 

 

 
Tabell 4  

Källa: Nytt i Flempan 

 

Denna tabell visar statistik på invånarnas upplevda trygghet i sina bostadsområden år 2014. 

Statistiken har samlats in genom att kommunen regelbundet skickar ut enkäter till 

befolkningen som får svara på hur trygga de känner sig i sitt område. Tabellen visar alla 

kommundelar som tillhör Huddinge kommun och visar på att otryggheten bland 

kommuninvånarna upplevs som störst i Flemingsberg, Skogås och Vårby. Enbart 50 procent 
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av invånarna i Flemingsberg känner sig trygga i sitt bostadsområde vilket visar på en 

omfattande otrygghet bland invånarna. Det kan jämföras med Stuvsta-Snättringe, där endast 

12 procent svarade att de kände sig otrygga i sitt bostadsområde (Svensson & Tingstedt 

2017).  

1.3.3 Oroligheterna i Flemingsberg 

Det har under senaste tiden skett oroligheter i Flemingsberg som visat på att 

ungdomskriminaliteten i området har ökat då det bland annat varit tre skjutningar på drygt en 

månad. Enligt polisen är det yngre kriminella från Flemingsberg som har konflikter med 

andra kriminella ungdomar i bland annat Alby och Vårby, vilket har lett till ett ökat våld 

bland ungdomarna. Det tros handla om narkotikaaffärer och polisen menar att det är barn som 

beväpnar sig och skjuter mot varandra då dessa är i ung ålder (Xhaferi 2018; Österman 2018). 

Förutom skjutningarna har även en sprängladdning i området exploderat och en ung kille har 

blivit knivhuggen. I och med dessa konflikter har polisen börjat jobba hårdare mot 

kriminaliteten i Flemingsberg, och de har varit på plats oftare för att försöka skapa trygghet 

genom att visa mer närvaro i området (Ackarman 2018).    
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2 Tidigare forskning 
Under detta avsnitt presenteras relevanta studier kring forskningsämnet. Inledningsvis 

presenteras ett antal tidigare studier om bostadssegregation och hur segregerade 

bostadsområden framställs som problematiska. Vidare presenteras studier om etnisk 

diskriminering och studier som visar hur den etniska diskrimineringen förekommer i polisens 

arbete samt hur detta lett till en misstro mot polisen bland informanterna som deltagit i 

studierna. Därefter presenteras studier om kravaller som uppstått i förorten på grund av ett 

missnöje mot polisen. Slutligen redogörs det för forskning som visar centrala delar i polisens 

yrkeskultur och forskning som fokuserar på balansen mellan kontroll och kontakt mellan 

ungdomar och polis.  

2.1 Boendesegregation  
Det har under en lång tid forskats om boendesegregation i olika samhällen och har alltmer 

studerats som ett samhällsproblem. I och med att vår studie fokuserar på segregerade förorter 

blir sådan forskning relevant för oss då det tydliggör hur samhället är uppdelat. Catharina 

Thörn och Håkan Thörn (2017:295) har i sin studie forskat om segregation i Sverige och lyft 

fram att Sverige tillhör de länder med mest segregerade städer i Europa. Detta beror på att 

fördelningen av resurser inte är jämn mellan olika bostadsområden, vilket resulterar i att 

socioekonomiskt utsatta områden drabbas hårdast av den ojämna fördelningen av resurser i 

jämförelse med städernas övriga områden. Detta leder i sin tur till att den sociala 

segregationen ökar, vilken är en viktig aspekt att ta hänsyn till i vår studie. Urban Ericsson, 

Irene Molina och Per-Markku Ristilammi (2000:14-19) har med empiri från databaser och 

tidningsartiklar framfört att socioekonomiskt utsatta områden har skildrats som 

problematiska, kriminellt belastade och farliga men samtidigt också som exotiska och livliga. 

Områdena kallas för “förorter” där det bor en kulturell mångfald av invånare. Dessa platser 

fylls med negativa och ibland positiva stereotypiseringar som tenderas att särskiljas från 

övriga samhället. Författarna har även visat att denna föreställning kan ses som en bidragande 

faktor till segregations processerna i storstäderna. Det finns således en stigmatiserad bild av 

dessa områden som missgynnar de som är bosatta där. Diskursen om förorten som ett dåligt 

område reproduceras till att dessa bostadsområden framstås som problematiska i människors 

medvetande. Detta resulterar i att även invånarna i dessa områden blir stigmatiserade vilket 

leder till diskriminering i vardagliga sammanhang.  
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2.2 Etnisk diskriminering  
Paulina de los Reyes och Mats Wingborg (2002:75-78) har försökt att ge en 

sammanhängande bild av befintlig kunskap om olika former av etnisk diskriminering som 

förekommer i Sverige. De hävdar att diskrimineringen inte enbart är ett uttryck för en orättvis 

ordning, utan även en del av individers erfarenheter, förväntningar och strategier som 

uppkommer i deras vardag. Författarna presenterar de individuella, institutionella och 

strukturella formerna av diskriminering. Individuell diskriminering avser individers enskilda 

attityder och åsikter som bidrar till att vissa människor utsätts för diskriminering eller 

kränkande särbehandling. Den institutionella diskrimineringen går att finna inom 

organisationer, arbetsplatser och myndigheter där den grundas i samhällets och arbetslivets 

etablerade normsystem samt regelverk. Denna diskriminering bygger på kategorisering av 

människor utifrån stereotypa föreställningar. Den strukturella diskrimineringen förekommer i 

samhällets organisering och ideologiproduktion och möjliggör individuella handlingar som 

institutionella praktiker. Detta leder därmed till en koppling mellan skapandet av “de andra” 

och fördelningen av materiella resurser, inflytande och makt. 

 

Urban Ericsson (2006:249) har även i sin kvalitativa studie undersökt etnisk diskriminering i 

förhållande till den institutionella formen. Informanterna i studien har alla olika bakgrunder 

och olika livsstilar, men delar upplevelser och erfarenheter av att någon gång blivit etniskt 

diskriminerad i möte med polisen. Ericsson hävdar att etnisk diskriminering är svåra att föra i 

bevis då dessa kan vara en blick, en känsla eller tilltal där den utsatta hamnar i en situation 

där hen känner sig kränkt. Den etniska diskrimineringen beskrivs ofta i termer som undantag 

där man menar att händelsen då varit en enstaka företeelse. Ericsson förklarar att den som är 

utsatt för lagen som ett undantag kan uppleva en utsatthet för lagen men att polisen inte 

behandlar hen enligt lagens föreskrifter. En stor grund i den etniska diskrimineringen är tilltal 

som exempelvis svartskalle, blatte samt verbala hot och medför att den tilltalade identifieras 

som icke-vit och icke-svensk och uppmärksammar individen på att hen befinner sig utanför 

rätten till lagen (Ericsson 2006:277). En annan aspekt är våld som syftar till att visa den 

utsatte sin betydelselöshet. Övervakning av platser är även ett problem då effekten blir en 

rasifiering av rummet. Övervakning av kroppen, såsom visitationer, är även en stor del av en 

etnisk diskriminering. Detta kan även beskrivas som misstänkliggöranden där polisen utför 

upprepade kontroller av individen. Detta har i sin tur resulterat till en misstro och rädsla för 

polisen vilket vi vill undersöka vidare i vår studie. Masoud Kamali (2005) har i sin studie 
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undersökt just misstron och rädslan för polisen och menar att polisen samt rättsväsendet 

agerar utifrån en redan bestämd syn om “invandrare”, vilket i sin tur är en stor aspekt av den 

etniska diskrimineringen Ericsson skriver om. Denna syn grundar sig på att invandrarmän är 

brottslingar och att polisen således oftare griper personer med utländsk bakgrund utan 

väsentliga skäl (Kamali 2005:118).  

2.3 Missnöjet mot polisen 
Kamali (2005) har i sin studie intervjuat folk som bor i marginaliserade och stigmatiserade 

områden i Malmö, Göteborg och Stockholm. Berättelserna informanterna delat med sig 

vittnar om egna erfarenheter av en rasistisk inställning hos polisen då deltagarna upplevt 

trakasserier i form av skällsord samt att de stoppas utan anledning. De menar även att polisen 

nonchalerar och inte tar deras anmälningar om diskriminering på allvar då dessa antingen 

försvinner eller aldrig åtgärdas. I och med dessa händelser har man kommit fram till att 

personer med utländsk bakgrund i de tre storstäderna inte litar på polisen (Kamali 2005:114).  

 

Som en följd av missnöjet mot polisen och ilskan som uppkommit på grund av ett 

polisförtryck som ungdomarna i dessa områden upplever, har det skett upplopp runt om i 

förorter. Carl-Ulrik Schierup, Lisa Kings och Aleksandra Ålund menar att upploppen i Husby 

2013 startade efter dödsskjutningen på en 69-årig Husbybo. De menar att upploppen sker på 

grund av att polisen blir det mest synliga målet för den vrede ungdomarna känner som 

uppstått av utanförskapet. Författarna menar att de främsta orsakerna till uppror ligger i social 

polarisering, där det råder konflikter i förhållande till ras, inkomst och makt (Schierup, Kings, 

Ålund 2014:17). De lyfter fram frågan om etnisk- och bostadssegregation, marginalisering 

och social uteslutning av minoriteter samt polisen och deras brutalitet. Genom deras studie 

har de kommit fram till att det finns en tydlig brist på demokratiskt utrymme i och med alla 

dessa faktorer. Detta presenteras även i antologin Bortom Kravallerna (2017) där 

Husbybornas upplevelser kring kravallerna redovisas och diskuteras. Författarna Paulina de 

los Reyes och Magnus Hörnqvist (2017:21) menar att upploppen som skett kan tolkas som ett 

motstånd från Husbybornas sida mot demokratins ignorans för invånarnas åsikter samt 

misslyckandet att lyssna på folket. Polisens roll är i denna händelse viktig för att förstå 

händelserna som uppkom. Författarna kan efter intervjuer med Husbyborna återberätta att de 

upplevde ett brutalt bemötande från poliserna, så som rasistiska förolämpningar och 

polishundar som attackerade husbyborna, vilket visade att poliserna triggade igång attackerna 
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istället för att skapa en trygghet. Antologin lyfter även fram att redan innan kravallerna 

skedde, fanns det ett missnöje mellan Husbyborna och polis samt rättsväsenden. Ett 

återkommande tema som författarna presenterar är Husbybornas upplevelser kring polisens 

upprepade kontroller, visiteringar och andra händelser som fått de att känna sig orättvist 

behandlade. Intervjuerna i antologin visar på att Husbyborna kände sig maktlösa när 

poliserna totalt ignorerade dem och deras oroliga frågor angående vad som pågick under 

kravallerna. Författarna i antologin lyfter fram att det krävs en förbättrad dialog och 

kommunikation från polisernas sida för att kunna få en bättre relation till invånarna (Boréus 

& Flyghed 2017:135-154).  

2.4 Polisens yrkeskultur och stereotypisering 
Det informanterna i Husby upplever av polisen är något Simon Andersson (2006:159) forskar 

om. I hans studie jämför han utredningen av ett rasistiskt mord i Storbritannien, där de drog 

slutatsen att poliskåren genomsyrades av institutionell rasism, med ett fall i Sverige där det 

inte finns något officiellt erkännande av att något sådant problem skulle finnas. Syftet med 

studien är att visa att samma institutionella rasism även kan identifieras i Sverige, det vill 

säga att det förekommer i den svenska polisens agerande och i socialt utsatta bostadsområden 

där majoriteten har utländsk bakgrund. Resultaten visar att en mekanism bakom polisens 

agerande i stigmatiserade förorter är rasistisk stereotypisering. Detta innebär att människor 

delas upp i olika grupper, exempelvis "svarta" och "vita" eller "invandrare" och "svenskar" 

och tillskrivs vissa egenskaper som de anses dela med varandra. Det finns alltså en 

"färgskala" där de "vita" är de som är "minst kriminella", medan de "svarta" invandrarna 

stereotypiseras som kriminella och våldsamma (Andersson: 2006:158). Detta kan jämföras 

med Rolf Granérs studie som bygger på fältstudier och kvalitativa intervjuer med poliser om 

hur yrkeskultur fungerar och hanteras hos patrullerande poliser. Med yrkeskultur menar 

Granér kollektivt förankrade mönster av värderingar, förhållningssätt samt innebörder. 

Studien visar att en central del av praktiskt polisarbete utgörs av stereotypier där polisen 

utvecklar rutiner för att kategorisera omgivning och människor och menar att om detta 

arbetsinstrument inte används skulle polisen bara kunna ingripa när de direkt kan se en 

lagöverträdelse, exempel när de rutinmässigt kontrollerar slumpmässigt urval av bilar (Granér 

2004:248). Problemet med denna kategorisering är att den riskerar att hamna i konflikt med 

konstitutionella föreställningar om allas lika värde och likhet inför lagen. Granér gjorde även 

iakttagelser som visade att det förekommer en rasistisk retorik poliser emellan, då det fanns 
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en nedvärderande ton mot dem som inte var nordvästeurpéer och blev kallade för exempelvis 

blattar.  

 

Tove Pettersson (2012) studerar balansen mellan kontroll och kontakt i förhållande till 

polisens möte med ungdomar genom direkta observationer av interaktioner mellan dem. 

Poliser som arbetat vid poliskontor samt närpolisverksamheter i Stockholms län har följts i 

sitt dagliga arbete under två veckors tid. Utöver direkta observationer har hon genomfört 

återkommande informella intervjuer med poliser och ibland även med ungdomar hon mött. 

Det hon uppmärksammat under observationer är möten av varierande slag, allt från möten 

med skämtsamma och vänskapliga toner, till ibland konfliktfyllda möten där ungdomar 

uttrycker upplevelser av trakasserier och rasism (Pettersson 2012:23-24). I hennes studie om 

balansen mellan kontroll och makt menar hon att polisens kontakt med ungdomarna innebär i 

fler avseenden en större kontroll av dem. Pettersson antyder att polisens kontroll kan vara så 

intensiv att den skapar problem. Polisens höga närvaro i socialt utsatta områden kan uppfattas 

som provocerande av etniska minoriteter som bor i området, men också av ungdomarna mer 

generellt. Pettersson har även kommit fram till att relationen mellan ungdomar och poliser 

handlar mestadels om makt. Hon menar att polisen som arbetar med ungdomar bör ha 

förmågan att tillåta ungdomarna ha en viss autonomi i möten med poliser. Det bör finnas en 

förståelse av att ungdomarna kan känna sig trakasserade, även när poliserna inte uppfattar det 

så (Pettersson 2012:137-141).  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Genomgången av den tidigare forskningen har visat på viktiga aspekter i förhållande till vår 

forskningsfråga. Aspekter såsom boendesegregation, etnisk diskriminering, missnöjet mot 

polisen och polisens yrkeskultur är väsentliga för förståelsen av samhällsproblemet vi har 

som syfte att undersöka. Det har gjorts omfattande studier om enskilda individers 

upplevelser, erfarenheter och åsikter om poliser men betydligt mindre forskning om motsatta 

attityder. Det saknas mer forskning om hur poliser i Sverige ställer sig till dessa problem. 

Petterssons studie har dock gett oss en inblick i forskningsämnet med fokus på polisernas 

arbete samt hur de arbetar och ställer sig till ungdomarnas upplevelser av trakasserier. Vår 

studie syftar till att undersöka parterna liksidigt för att få en djupare inblick av samtliga 

informanternas upplevelser och erfarenheter. Vi önskar att vår kvalitativa studie kan addera 
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ny kunskap på fältet kring båda parternas attityder i förhållande till relationen mellan 

varandra i det svenska samhället.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter för studien. Inledningsvis presenteras 

Goffmans teori om stigma som förklarar hur en person kan ses som “främmande”. Vidare 

presenteras Bauman och Mays teori om “vi” och “dem” samt hur detta konstrueras i 

samhället. Slutligen framför vi Webers teori om auktoritet där det presenteras tre olika former 

av auktoritet som kan förklara hur makt utspelar sig.  

3.1 Stigma 
I boken Stigma: Den avvikandes roll och identitet (2011) skriver Goffman om begreppet 

stigma som skapades av grekerna. De menade att ett stigma symboliserar kroppsliga tecken 

för att påvisa det egenartade eller förolämpande i en persons moraliska status. Goffmans 

förklaring av begreppet kan idag användas på liknande sätt, dock att termen syftar på själva 

olycksödet och inte de kroppsliga egenskaperna.  

 

Den första anblicken av en främling är tillräcklig för att vi ska kunna kategorisera personen 

och på så sätt bestämma egenskaper hos henne och hennes sociala identitet. Vi är inte 

medvetna om att vi ställer dessa krav eller vad de medför förrän det blir aktuellt om kraven 

uppfylls eller inte. Det är då vi blir medvetna om att vi ständigt hade en viss uppfattning om 

hur personen borde vara. Den karaktär vi tillskriver henne genom vår uppfattning benämner 

Goffman som den virtuella sociala identiteten, och den kategori samt egenskaper hon 

egentligen är förbunden med benämns som den faktiska sociala identiteten. Det blir tydligt att 

främlingen har en egenskap som innebär att hon inte är som alla andra när hon befinner sig i 

vår närvaro. Det är på detta sätt som hon minskas i vårt medvetande från en fullständig och 

vanlig människa till en utstött människa. Att stämplas på detta sätt innebär ett stigma, särskilt 

då den kränkande påföljden är omfattande. Goffman använder termen stigma för att benämna 

egenskaper som är starkt misskrediterande. Han menar att en egenskap som stigmatiserar en 

viss typ av individer kan fungera som en bekräftelse för grupptillhörigheten hos en annan typ 

av individer (Goffman 2011:9-15). 

 

Goffman skiljer på tre olika typer av stigma. Den första är kroppsliga missbildningar av olika 

slag, den andra är olika fläckar på den personliga karaktären och den tredje och relevanta i 

vår studie är tribala stigman som ras, nation och religion. Inom alla dessa stigman finns 

samma sociologiska drag: en individ som accepteras i ett vanligt socialt samspel har en 
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egenskap som inte accepteras bland personerna de möter, vilket resulterar i att hon inte 

inkluderas i gemenskapen, trots att personen har övriga egenskaper som skulle kunna styrka 

detta. Individen har ett stigma då han skiljer sig från våra förväntningar på ett icke önskvärt 

sätt. De som inte avviker på ett negativt sätt från dessa förväntningar kallar Goffman för “de 

normala” (2011:12). 

3.2 Vi och dem 
Skillnaden mellan “vi” och “dem” är en av många distinktioner och indelningar som 

individer i samhället har förmågan att göra. Detta förklarar Zygmynt Bauman och Tim May 

(2004:47) och beskriver även att den ena kategorin omfattar de grupper som vi känner att vi 

tillhör och förstår medan den andra omfattar dem vi varken kan tillhöra eller förstår. Bilden 

som uppstår hos individer som vi varken kan tillhöra eller förstå är ofullständig, oklar och 

svår att begripa vilket gör att de verkar skrämmande. Bauman och May hävdar även att denna 

uppfattning stärks av misstankar om att “de” går ihop och fruktar “oss”. Skillnaden mellan 

“oss” och “dem” kan inom sociologin framställas som en skiljaktighet mellan det de 

benämner som ingrupp och utgrupp, vilka inte kan existera utan varandra (Bauman & May 

2004:48). Bauman och May nämner att individer inte nödvändigtvis behöver vara i fysisk 

närhet av dem som man identifierar sig med för att känna gemenskap till gruppen.  

 

Bauman och May (2004:53) antyder att det är synligt att vi är “vi” så länge som “de” finns 

och att dessa kategorier enbart har betydelse tillsammans och i sin motsättning till varandra. 

Vidare förklarar de att “de” hör ihop och bildar en grupp då de delar samma egenskap i och 

med att ingen av dem är “en av oss”.  

 

Författarna presenterar även hur grupper inte lyckas åstadkomma lojalitet om de inte förenas 

med fientlighet mot någon utgrupp. De menar att det krävs en observans som stärks av 

fördomar mot utgruppen. Dessa fördomar får de främmande att beskrivas som hotande och 

skrämmande och hindrar en från att erkänna att utgruppen kan ha avsikter som anses vara 

hederliga då dessa ses som fienden. Fördomar kan visa sig genom rasistiska handlingar och 

attityder eller i xenofobi som är oviljan mot allt som är “främmande” (Bauman & May 

2004:50). 
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3.3 Auktoritet   
Max Weber (1948) beskriver en allmän definition av makt som möjligheter personer har att 

kunna genomdriva sin vilja igenom, även om det skulle strida mot vad andra vill. Makt 

baseras dock inte på våld och hot utan på auktoritet. Förståelsen om auktoritetens betydelse 

utvecklades inom sociologin av Weber och började med intresset av de legitima formerna av 

dominans som han senare kallade auktoritet. De mest centrala aspekterna inom denna term 

var de tre grunderna för hur auktoritet framstår som legitim för dess anhängare. Weber 

presenterade dessa tre grunder som traditionell, karismatisk och rationell-legal auktoritet, 

vilka beskriver de tre olika formerna som auktoritet kan utspelas på. 

 

Den traditionella auktoriteten bygger på tron att äldre styrsystem och makt är sanningsenliga 

då de funnits under en lång tid. Detta är därmed en makt som får sin legitimitet genom 

respekten för väletablerade kulturella och traditionella mönster. Weber (1948:27-36) 

benämner denna ledare som en personlig sådan och är därmed inte en överlägsen härskare. 

Den karismatiska auktoriteten tenderar därmed att bryta mot traditionella mönster. Denna typ 

av auktoritet har sitt ursprung i den hängivna beundran en grupp anhängare kan känna för en 

ledare som anses besitta exceptionella egenskaper som inte ordinära människor har. Webers 

sätt att förstå hur karisman utspelas är beroende av hur anhängarna definierar den 

karismatiske ledaren. Därmed kan den karismatiska ledaren vara en någorlunda ordinär 

person och den karismatiska auktoriteten kan förekomma i vardagliga sammanhang. Dock är 

det betydande att kunna särskilja den karismatiske ledaren från andra vanliga människor och 

denne ska behandlas som att hen är begåvad med exceptionella förmågor eller egenskaper 

som inte går att finna i vem som helst (Weber 1948:27-36).  

 

Weber (1948:9-27) beskriver slutligen den rationell-legala auktoriteten som han anser håller 

på att ersätta den traditionella auktoriteten i den moderna världen. Denna form av auktoritet 

får sin makt genom lagligen fastställda regler och bestämmelser. Makten formas genom din 

position i samhället utifrån skrivna regler. Därmed möjliggör positionen människor besitter i 

samhället högre eller lägre makt beroende på vilken position en person har. Den rationell-

legala auktoriteten återfinns i moderna organisationer och byråkratier samt i staten som 

Weber framställer som de formella organisationer vilka styr det politiska livet i samhället. 

Weber menar att alla specifika former av auktoritet i den verkliga världen innehåller en 
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kombination av samtliga auktoritetstyper han presenterar. Även fast dessa beskrivs som 

parallella strukturer finns det i verkligheten en konstant spänning mellan dem. 

3.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Eftersom vi i denna studie använder en abduktiv ansats har våra teoretiska utgångspunkter 

varit viktiga för hur vi samlat in vårt empiriska material. Teorin om stigma används för att 

visa hur människor kategoriserar andra människor utifrån deras egenskaper. De egenskaper 

som anses vara negativa vilka leder till stigma kan innefatta en persons kön, hudfärg, etniska 

bakgrund samt andra egenskaper som skiljer människor åt. Dessa egenskaper använder andra 

människor för att tillskriva någon en identitet, som Goffman kallar för den virtuella sociala 

identiteten. Som tidigare forskning har visat upplever ungdomar en etnisk diskriminering i 

möte med poliser vilket är därför vi kan utgå från stigma, då detta kan beskriva varför 

upplevelser av etnisk diskriminering uppstår. Användandet av stigma särskiljer olika grupper 

i samhället vilket kan kopplas till Bauman och Mays teori om “vi” och “dem”. Det skapas en 

barriär mellan grupper utifrån vilka egenskaper de olika grupperna har gemensamt med 

varandra. Tidigare forskning har visat att gruppen “dem” oftast innehåller människor i 

samhället med egenskaper som gör att de betraktas som “de andra”. Dessa individer skapar 

således en gemenskap inom gruppen de blir “placerade” i, vilket resulterar i att de skapar ett 

innanförskap i utanförskapet. Därmed kan “vi” och “dem” appliceras på olika sätt, beroende 

på vilket perspektiv det ses utifrån vilket är något vi vill undersöka i denna studie.  

 

Vi vill även undersöka om auktoritet utspelar sig i förhållande till stigma och hur detta i sin 

tur påverkar relationen mellan “vi” och “dem”. De olika formerna av auktoritet kan beskriva 

polisens roll i samhället. Vi vill därmed undersöka hur poliserna förhåller sig till den 

auktoritet de tilldelas samt hur hur ungdomar i segregerade delar av staden förhåller sig till 

denna auktoritet.  
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4 Begreppsliga utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras begrepp som vi anser inte har förklarats utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter men som vi kommer förhålla oss till i studien. 

4.1 Segregation  
Segregation som process förklarar hur människor med skilda bakgrunder och ursprung 

hamnar i olika bostadsområden och hur områdena förändras till att bli mer eller mindre 

homogena över tid. Segregerat bostadsområde innebär egentligen att bostadsområdet är 

uppdelat i olika delar. Dock har det istället kommit att innebära att ett bestämt område och 

dess invånare är avskilt från övriga delar av staden. Vissa bostadsområden beskrivs som 

negativt segregerade och utanförskapsområden då de har hög arbetslöshet samt höga andelar 

födda utomlands. Sedan finns det områden som beskrivs som positivt segregerade och 

kännetecknas av höga medelinkomster, hög utbildning och få personer som är födda 

utomlands (Ericsson 2015:306-307). I samhället uppstår därmed en uppdelning av boende 

och tillämpning av staden där det råder skiljelinjer mellan olika gruppers ekonomiska, 

politiska, kulturella och sociala resurser (Sernhede 2007:45).  

4.2 Förorter 

De segregerade områdena som består av en hög andel utlandsfödda och låginkomsttagare är i 

dagens samhälle stigmatiserade och betraktas vara farliga och undermåliga boendemiljöer. 

Detta förklarar Ove Sernhede (2007) och menar att dessa boendeområden ses som “förorter” 

vilka har ett negativt kännetecken. En förort är vanligtvis inte något negativt i sig, men i 

dagens samhälle förklarar man dessa boendeområden som förorter vilka är segregerade och 

bär på stigma. Sernhede förklarar även hur individer i dessa “förorter” med 

invandrarbakgrund ofta betraktas som ett socialt problem. Dessa ses som “de andra” då 

stadens övriga invånare inte kommer i kontakt med de i normala sammanhang, utan istället 

får en dålig syn på de invånare genom exempelvis negativa reportage och bilder genom 

media (Sernhede 2007:45). I det dominerande samhället ses förorten idag som en främmande 

plats, vilket har förstärkt de stereotypiska föreställningarna om kriminalitet, klass-, ras-, 

kultur- och religionsmotsättningar vilket bidragit till en intensifierad upplevelse av 

utanförskap för människorna i dessa områden (Sernhede 2007:56-57).   
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5 Metod  
I detta avsnitt förs diskussioner om valet av metod, urvalsproceduren samt tillvägagångssättet 

för utförandet av studien. Vidare redovisas hur vi gått tillväga med datainsamlingen och 

dataanalysen. Slutligen diskuteras studiens reliabilitet och validitet samt de etiska 

överväganden vi förhållit oss till under studiens gång.  

5.1 Metodologisk ansats 
Denna studie syftar till att svara på hur ungdomarna och polisen anser att de bemöts av 

varandra samt hur detta kan påverka relationen mellan dem. För att få svar på dessa frågor 

har vi utgått ifrån en kvalitativ ansats. Kvalitativa metoder har enligt Göran Ahrne och Peter 

Svensson (2015) växt fram som en motsats till kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder är 

ett övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer 

eller analys av texter som inte utformas för att analyseras på ett kvantitativt tillvägagångssätt 

med statistik och andra verktyg (Ahrne & Svensson 2015:11). I denna studie har vi därmed 

genomfört kvalitativa intervjuer då detta gett oss möjlighet att gå in på djupet och utveckla en 

djupare kunskap om hur ungdomarna och polisen upplever relationen mellan varandra. Vi 

anser att intervjuerna gett oss en ökad förståelse för informanternas egna erfarenheter  

och upplevelser, vilket vi inte hade haft lika stor möjlighet att få genom observationer eller 

genom en kvantitativ datainsamling. Så som Aspers (2011:139) skriver räcker inte 

observationer för att förstå vad man ser och talar om utan det krävs att man genomför 

intervjuer för en ökad förståelse. Det är dessutom uteslutet av etiska skäl för oss som forskare 

att studera poliser genom att sätta på oss uniformer och utföra deltagande observationer. 

Istället hjälper intervjuerna oss att skapa ett material tillsammans med informanterna som 

reflekterar deras syn på forskningsämnet som vidare kan skapa en djupare förståelse för 

forskaren.   

   

I denna studie tillämpar vi en abduktiv ansats då vi utgår från våra teoretiska utgångspunkter 

stigma, auktoritet samt vi och dem som vidare utvecklas genom empirin. Vi växlar därmed 

ständigt mellan att tänka induktivt med utgångspunkt i data och deduktivt med utgångspunkt i 

teorin (Lindgren 2014:67). De teoretiska utgångspunkterna har mestadels styrt studiens olika 

delar då vi utgått från dessa när vi formulerat intervjuguiderna, samlat in empirin och kodat 

och analyserat materialet.  
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5.2 Urval 
I och med att studiens forskningsfråga berör två parters relation samt deras respektive 

attityder gentemot varandra, består urvalet av både tre ungdomar och tre poliser. Detta för att 

få fram respektive parters upplevelser och åsikter. För att finna lämpliga ungdomar som 

informanter till studien genomfördes ett snöbollsurval och innebär att vi intervjuat en ungdom 

som är bekant till en av oss, och han har sedan hänvisat till en annan informant som i sin tur 

pekat vidare till nästa. Nilsson (2015:153) hävdar att det finns en risk med detta urval då 

informanten pekar till en annan informant som delar liknande verklighetsbeskrivning och att 

forskaren då inte når personer med avvikande åsikter. Dock valdes detta urvalsförfarande 

ändå på grund av tidsmässiga skäl och var ett effektivt sätt för oss att få tag på informanterna. 

Samtliga ungdomar består av unga män som är uppväxta och bosatta i Flemingsberg. Vi 

anser att dessa är de som syns mer i området än individer i äldre generationer, och därmed är 

det mer sannolikt att de har en större chans att komma i kontakt med polisen som patrullerar i 

området. Urvalet består även enbart av ungdomar med utländsk bakgrund för att vi ska kunna 

tillämpa stigma i analysen av empirin. Utländsk bakgrund syftar till att beskriva hur samtliga 

ungdomar identifierar sig och har visat sig vara en identifikation till utomeuropeiska länder.  

 

Urvalet av poliser har baserats på vart de arbetar och ifall de kommer i kontakt med 

ungdomar. Därav består urvalet av poliser som arbetar på fältet i Flemingsberg och har en 

kontakt med ungdomarna i området. Vi hade inga krav på polisernas egenskaper såsom kön, 

ålder eller etnicitet då vi inte hade möjlighet att påverka vilka som skulle kunna delta som 

informanter. Vi blev istället tilldelade tre poliser som ansågs vara lämpliga för studien efter 

att vi kontaktade den ansvarige inom polismyndigheten i Huddinge kommun.   

 

På grund av tidsmässiga skäl har vi varit tvungna att avgränsa urvalet i studien. Vi valde att 

enbart intervjua män då tiden inte räckte till för att undersöka skillnaden av upplevelser och 

erfarenheter mellan olika kön. Denna begränsning gjordes då vi anade att män och kvinnor 

kan reflektera på olika sätt gällande forskningsämnet vi studerar. Vi valde att intervjua män 

då vår bakgrund visat på att det är unga män som varit inblandade i oroligheterna i 

Flemingsberg och kommer sannolikt i kontakt med polisen oftare än vad unga kvinnor gör. 

En annan avgränsning som gjorts är att vi enbart valde att undersöka relationer mellan 

ungdomar och polis i ett bostadsområde. Anledningen till att vi valt Flemingsberg beror på att 

det ses som ett socioekonomiskt utsatt område där majoriteten av befolkningen består av 
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individer med annan utländsk bakgrund, och där det råder konflikter mellan ungdomar och 

polis.   

5.2.1 Informanter 

Informanterna i studien har alla varit öppna med att dela med sig av sina upplevelser, 

erfarenheter samt åsikter kring vårt forskningsämne. Samtliga informanter i studien har 

tilldelats fiktiva namn då vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet och därmed utlovat 

anonymitet. Namnen vi tilldelat ungdomarna är Josef, Gabriel och André, och poliserna har 

tilldelats namnen Stefan, Peter och Fredrik. För att inte riskera att utomstående ska kunna 

identifiera informanterna har vi valt att inte ge för mycket information genom att exempelvis 

inte presentera deras exakta ålder samt hur länge de arbetat som poliser.  

 

Ungdomarna identifierar sig inte som etniska svenskar då deras föräldrar är födda och 

uppvuxna i utomeuropeiska länder. De är samtliga födda i Sverige och innehaver svenskt 

medborgarskap men trots det identifierar de sig inte som svenskar. Dessa ungdomar är i 

åldersspannet 17-20. Samtliga informanter uppfyller vår definition på en ung man med en 

annan etnisk bakgrund än svensk och att de är uppvuxna och bosatta i Flemingsberg, samt att 

de varit i kontakt med polisen och kan därmed dela med sig av sina erfarenheter och 

upplevelser.  

 

Åldersspannet för poliserna är 25-50 år och innebär att de har olika erfarenheter av yrket då 

de arbetat i olika antal år i jämförelse med varandra, vilket sträcker sig från cirka 2 till 15 år. 

Samtliga informanter arbetar i Flemingsberg och framförallt med ungdomar vilket gör dem 

lämpliga för studien då de kan ge oss en bild av hur de upplever att relationen med 

ungdomarna ser ut.  

5.3 Datainsamling 
Vi har i denna studie samlat in den empiriska datan genom intervjuer som på så sätt gett oss 

en ökad förståelse inom detta forskningsämne. Aspers (2011:143) presenterar olika grader av 

strukturering som forskare kan förhålla sig till när intervjuer genomförs. I denna studie har vi 

genomfört semistrukturerade intervjuer då vi använt oss av intervjuguider som är 

strukturerade utifrån de teorier som vi vill belysa. Vi har således skapat intervjuguider med 

ett antal tydliga frågor som ställdes till informanterna. Därefter har vi följt upp deras svar 

med följdfrågor för att skapa ett utrymme till djupare samtal. Genom denna struktur har 
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intervjuerna letts utifrån våra perspektiv på forskningsämnet, men samtidigt gett 

informanterna möjlighet att lyfta fram deras perspektiv. Denna struktur underlättade för oss 

när vi skulle lyssna på informanterna och samtidigt vara närvarande under intervjun vilket 

Aspers beskriver som att forskaren har en trygghet med intervjuguiden. Dock bör man ta 

hänsyn till att inte fastna helt i intervjuguiden då syftet är att ställa följdfrågor som kan 

utveckla intervjun (Aspers 2011:143-144).  

5.3.1 Praktiskt genomförande 

Då denna studie består av två parter av informanter var vi tvungna att ta kontakt med 

respektive parter på olika sätt. Kontakten med polisen prioriterades först i och med att deras 

arbete gör det svårt för dem att avsätta tid för annat. Vi tog kontakt med en ansvarig inom 

polismyndigheten i Huddinge kommun som sedan hänvisade oss vidare till poliser som kunde 

ställa upp på intervju. Platsen för intervjuerna valdes i samråd mellan oss forskare och poliser 

vilket ledde till att intervjuerna gjordes på deras kontor för att det passade dem och deras 

arbete bäst. Intervjuerna gjordes enskilt med var och en av poliserna i olika konferensrum. Vi 

tog hänsyn till att inte göra intervjuerna tillsammans i och med att detta kan påverka samtalet 

då vi anser att det blir rörigt om fler än en person leder intervjun. Intervjuerna varade mellan 

30-45 minuter och spelades in med informanternas samtycke för att senare kunna 

transkriberas. Transkribering är viktig i kvalitativa studier då forskaren behöver ha materialet 

presenterat i form av text för att underlätta kodningen och analysen (Aspers 2011:156). Även 

intervjuerna med ungdomarna varade mellan 30-45 minuter och spelades in med deras 

samtycke. Samtliga ungdomarna mötte vi i biblioteket på Södertörns högskola där vi 

intervjuade dem enskilt i olika grupprum. Tanken var först att intervjua ungdomar som vi 

med hjälp av ungdomsgården i Flemingsberg skulle få tag på, men vidare ändrades riktning 

då detta inte gick att genomföra. Därmed var vi tvungna att gå igenom våra egna kontakter 

för att få tag på ungdomar som vidare kunde hjälpa oss rekrytera fler informanter. Val av 

plats för samtliga informanter valdes ut då vi ville skapa en så trygg miljö som möjligt. Detta 

förespråkar Jan Trost (2010:65) och menar att en intervju bör genomföras i en ostörd miljö 

för att nå bästa resultat. Därav valde vi grupprum då det skapade en isolerad atmosfär och 

informanterna behövde inte oroa sig för att bli hörda av utomstående.  

5.4 Dataanalys 
När empirin samlats in och sedan transkriberats ned till skrift var det dags för oss att bryta ner 

materialet och finna det mest relevanta för vår analys. Därmed valde vi att koda materialet på 
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bredden. Enligt Lindgren (2014:51) innebär detta sätt att koda att man identifierar 

genomgripande delar av det insamlade materialet som anses vara relevanta för studiens 

tematiska områden. Detta är ett mer effektivt tillvägagångssätt som vi utfört av tidsmässiga 

skäl. Målet med kodningen är alltså att koda ned materialet vi samlat in till en uppsättning 

betydelsefulla beståndsdelar, vilket Lindgren (2014:37) beskriver det som att reducera 

materialet. För att kunna identifiera de allra mest centrala dragen i materialet påbörjade vi 

kodningen med att läsa igenom transkriberingarna och samtidigt identifiera centrala 

nyckelpassager i textmaterialet och kunde tillskriva dem koder, och utifrån det skapa ett 

kodschema. Kodschemat innehöll koderna stigma, segregation, vi och dem, auktoritet, mål 

med polisens arbete och missnöjet mot polisen. Kodningen styrdes således av våra teoretiska 

utgångspunkter, men vi lät även empirin influera. Under processens gång kunde vi omvandla 

koderna till teman vilket innebär att vi kodat och tematiserat parallellt med varandra och är 

något Lindgren (2000:34) förespråkar att forskare kan göra under dataanalysens process.  

5.5 Reliabilitet och validitet 
I detta avsnitt diskuteras reliabilitet och validitet samt hur vi som forskare arbetat med dessa. 

För att uppnå reliabilitet krävs det att det forskaren studerat mäts på ett sätt som anses vara 

tillförlitligt (Aspers 2011:248). Vi har under samtliga avsnitt varit noggranna med att 

argumentera för våra val, då detta är betydande för att läsaren ska veta hur vi har gått tillväga 

i avsikt att resultatet ska vara så trovärdigt som möjligt. Dock anser vi inte att vi kan 

garantera reliabilitet, då studien gjorts i ett litet omfång och innebär att vi inte kan dra 

generella slutsatser om hur relationen ser ut mellan samtliga ungdomar och poliser i Sverige. 

Validitet innebär att vi undersöker det vi avsett undersöka, vilket tyder på att vi genomfört 

undersökningen på rätt sätt (Aspers: 2011:249). Syftet med studien var att undersöka 

relationen mellan ungdomar och polisen vilket har studerats med hjälp av sex 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiderna har formats efter våra teoretiska 

utgångspunkter till frågor som sedan ställts på ett vardagligt språk till informanterna. På så 

sätt har intervjuerna stärkt studiens validitet då vi behandlat syftet med studien och dess 

frågeställningar under intervjuernas gång. 

5.6 Etiska överväganden 
En viktig del av forskningsetiken är det som hanterar hur personer som medverkar i 

forskningen får behandlas. Personerna som medverkar i undersökningen ska skyddas från 
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skador eller kränkningar och således fokuserar forskningsetiken på just dessa etiska frågor 

(Hermeren 2017:12). Individskyddskravet innefattar fyra allmänna huvudkrav och vart och 

en av dessa har ett antal regler som forskaren bör följa. I detta avsnitt presenterar vi hur vi 

tagit hänsyn till de etiska kraven som ställs på oss som forskare.  

5.6.1 Informationskravet och samtyckeskravet 

Informationskravet innebär att forskaren har som uppgift att informera om undersökningens 

syfte, att det inte är obligatoriskt att delta samt att informanterna kan avbryta sin medverkan 

när de känner för det (Vetenskapsrådet 2002:7). Detta har vi tagit hänsyn till redan vid första 

kontakten med parterna då vi varit tydliga med vad studien går ut på för att på så sätt 

förbereda dem för kommande intervjuer, men också för att ge dem en chans att avgöra om de 

vill delta eller inte. Därefter är det viktigt att även uppfylla samtyckeskravet som innefattar 

kravet att forskaren bör ha deltagarnas medgivande till att delta (Vetenskapsrådet 2002:9). 

Samtliga informanter fick således även information om att de när som helst under 

undersökningen kan avbryta sin medverkan utan några följder. Deltagarna ska därmed själva 

ha rätten att bestämma över sin medverkan i undersökningen. Samtyckeskravet togs även 

hänsyn till under intervjuerna då vi föredrog att spela in samtalen, vilket kan vara känsligt för 

vissa.  

 

5.6.2 Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

Konfidentialitetskravet handlar om att göra deltagarnas personuppgifter anonyma och att det 

inte ska vara möjligt för utomstående att identifiera deltagarna eller komma åt några som 

helst uppgifter (Vetenskapsrådet 2002:12). Även nyttjandekravet behandlar kravet om att 

uppgifterna som samlas in om de enskilda för forskning inte får nyttjas eller lånas ut för 

kommersiellt bruk eller andra syften som är icke vetenskapliga (Vetenskapsrådet 2002:14). 

Eftersom att ämnet berör parternas egna upplevelser samt åsikter har det varit viktigt för oss 

att tydliggöra för både ungdomarna och polisen att deras deltagande förblir anonymt och att 

uppgifterna endast kommer att nyttjas för vår studie. För att bibehålla deltagarnas anonymitet 

för utomstående ändrade vi namn och ålder på samtliga informanter i studien. Dock rör dessa 

åtgärder inte enbart anonymitet för utomstående, utan även anonymiteten mellan ungdomarna 

och polisen. Då polisen arbetar i ungdomarnas bostadsområden finns det en risk att dessa kan 

ha träffats i verkligheten och blir därför igenkännbara om vi exempelvis hade avslöjat namn, 

ålder eller hur länge poliserna arbetat. Därav har vi även uteslutit vissa citat som vi anser kan 
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ha gett för mycket information, och därmed kan offentliggöra informanterna. Med dessa 

försiktighetsåtgärder önskar vi att deltagarna upplever en trygghet när de deltagit i studien.   
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6 Resultat och analys 
I det följande avsnittet presenteras och analyseras studiens empiriska material för att söka 

svaret på hur relationen mellan ungdomar och polisen ser ut. Resultatet presenteras utifrån 

teman som skapats under kodningen av materialet. Första temat belyser det polisiära arbetet 

för att ge en övergripande bild av målet med polisens arbete och ungdomarnas syn på arbetet. 

Resterande teman kopplas ihop med de teoretiska utgångspunkterna stigma, vi och dem och 

auktoritet för att med hjälp av teorin kunna förstå forskningsämnet på djupare plan.  

6.1 Polisiärt arbete 
Nedan följer empirin av hur polisen arbetar i Flemingsberg, samt ungdomarnas attityder och 

åsikter mot poliserna och deras arbete.  

6.1.1 Målet med polisens arbete 

Intervjuerna med poliserna har visat på en enighet i hur deras arbete ska utföras och vad för 

uppgifter de har som poliser, i allmänhet och specifikt för arbetet i Flemingsberg. Samtliga 

intervjuade poliser anser att syftet med polisens arbete är att förebygga brott och att polisen 

ska bli ett naturligt inslag för invånarna i Flemingsberg. Detta berättar Fredrik och menar att 

de vill att invånarna ska känna en trygghet när polisen är närvarande, istället för att 

ungdomarna exempelvis ska hysa ett agg mot polisen. Poliserna hävdar även att deras arbete 

framförallt syftar till att fler ungdomar inte ska rekryteras in i kriminella verksamheter, såsom 

narkotika- och vapenhandel. Detta är målet med deras arbete med ungdomarna i 

Flemingsberg då de vill visa att det finns andra vägar att gå, vilket de försöker förmedla 

genom att eftersträva goda relationer med ungdomarna genom att synas i Flemingsberg och 

föra dialoger med dem. Detta förklarar Stefan när han får frågan om hur relationen mellan 

ungdomarna och polisen kan stärkas. 

 

Stefan (polis): “Jag tror det kan förbättras enbart genom att fortsätta vara på plats, så 

mycket det bara går. Och det är ju närvaro, och mycket och gärna i uniform rätt ofta 

så det syns tydligt att vi är poliser, och då även signalvärdet mot andra att vi faktiskt 

är där och pratar med ungdomar.” 

 

Med detta menar han att det inte ska vara ordningsstörningar och att det ska kännas tryggt för 

invånarna i Flemingsberg att till exempel gå ut med hunden sent på kvällen, utan att behöva 
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vara orolig för att det står ett gäng ungdomar och hänger. I ovanstående citat klargör Stefan 

att de försöker nå sina mål med deras arbete genom att vara på plats så mycket som möjligt 

för att se en långsiktig förbättring. Dock förklarar samtliga intervjuade poliser att de inte har 

tillräckligt med tid eller resurser för att kunna nå sina mål. 

 

Peter (polis): “Vi har inte alls den tid vi önskar. det har blivit lite mer nu i 

Flemingsberg med tanke på att det vart ganska aktivt med skjutningar och misshandel. 

Så vi har lagt mer fokus på Flemingsberg. Men vi har tyvärr inte resurser att hålla de 

över tid. Vi får inte den långsiktiga effekten vi vill ha.”  

 

Detta förklarar Peter då han tydliggör att de inte har resurserna till att få en långsiktig 

förändring i Flemingsberg, trots att problemen har ökat i området. De är därmed oftast på 

platsen när de behöver ta till den rationell-legala auktoriteten (Weber 1948:9-27), vilket kan 

förminska den karismatiske auktoriteten då poliserna upplever att dem inte har tiden att synas 

på plats förutom när problem uppstår. Även Stefan upplever att de ibland enbart krafsar lite 

på ytan då de är väldigt få poliser som arbetar. Den låga polistätheten blir ett hinder för att 

kunna förebygga brott och nå sina mål med ungdomarna i Flemingsberg. Förutom att försöka 

vara på plats så mycket som möjligt och skapa goda relationer med ungdomarna genom 

dialoger, berättar polisen att de använder andra strategier såsom hembesök. 

 

Stefan (polis): “... och som jag sa dom här oros-samtalen vi haft hemma, hembesök 

helt enkelt. Det är dom, kriterierna där ska ha varit att man ska va under 18, att man 

inte är myndig. Och då åker vi hem, så att man får prata med föräldrar och 

ungdomar.”  

 
Detta berättar samtliga intervjuade poliser att de gör för att förebygga att ungdomar ska 

hamna i kriminella verksamheter genom att upplysa föräldrarna om att de anser att deras barn 

sannolikt är på väg åt fel håll, då de uppmärksammat att deras barn umgås med personer som 

är kända hos polisen.  

6.1.2 Synen på polisens arbete 

Intervjuerna har visat på att samtliga ungdomar i studien har en bild av polisens arbete som 

viktig i samhället och att de finns till för att skapa en trygghet för människor. Denna bild på 

polisen visar hur den karismatiske auktoriteten kan se ut (Weber 1948:27-36). Dock är 



 27 

ungdomarna kluvna till om poliserna faktiskt arbetar för att skapa en trygghet, vilket leder till 

att den karismatiske auktoriteten går förlorad. De redogör för upplevelser och erfarenheter 

som de menar visar på annat.  

 

Josef (ungdom): “Jag vet inte om jag vill tänka det eller om det är så, men när man 

tänker polis egentligen borde det vara trygghet. Asså där du kan luta dig åt. Fast jag 

vet inte om det är att jag vill tänka så eller om det är så” 

 

Ovanstående citat visar på att Josef inte är säker på om han känner den tryggheten som 

polisen ska stå för i samhället. Hans upplevelser har lett till att han känner en viss osäkerhet 

gentemot polisen och hur deras arbete utförs i Flemingsberg. Han anser att poliserna inte 

jobbar i förebyggande syfte, utan bara finns där när något specifikt har hänt i området. 

  

Josef (ungdom): “Asså det blir så fel, jag tycker att det blir fel. Att dom försöker 

skapa goda relationer med ungdomar idag, när det redan har, eller nu när det redan är 

påväg åt fel håll. Skadan är redan skedd, och dom är lite sent ute. Så det blir såhär fel 

egentligen.”  

 

Detta visar på att polisen borde vara synliga och på plats i Flemingsberg redan innan 

problemen uppstår, för att på så sätt kunna skapa en god relation från början som möjligtvis 

kan skapa goda förutsättningar för att bibehålla en relation med ungdomarna även när 

problem uppstår. Ungdomarna upplever att polisen inte uppfyller kraven på att skapa en 

trygghet i Flemingsberg, och delar därmed inte samma uppfattning som poliserna har. 

Poliserna anser att de inte lyckas få den relationen de eftersträvar med ungdomarna, som en 

följd av den låga polistätheten. De intervjuade ungdomarna visar även upplevelser på en 

misstro mot polisen vilket André förklarar i följande citat.  

 

André (ungdom): “Att någonting har hänt och dom är ute efter något, jag tror inte att 

dom är där för att bygga bra relationer eller för att kolla hur vi mår. Och jag är rädd att 

jag blir misstänkt och tagen för något jag inte har gjort, det kan ju hända. Att dom 

kommer jävlas och bemöter en dåligt. För polisen syns oftast när det har hänt nånting, 

när de vill nåt. Dom dyker upp när de vill få fram något.”  

 



 28 

Detta visar på att han inte har en positiv bild av polisens arbete i förhållande till att skapa bra 

relationer då han känner sig osäker i kontakt med polisen och hur de kommer att bemöta 

honom. Poliserna vill finnas på plats för att skapa en trygghet, men ungdomarna upplever 

något annat.  

 

6.2 Upplevelser av etnisk diskriminering 
Följande avsnitt behandlar hur stigma och segregation kan vara en viktig aspekt för att förstå 

relationen mellan ungdomar och polisen.  

6.2.1 Stigmatiserade individer 

Samtliga intervjuade ungdomar har upplevt en känsla av diskriminering i möte med polisen 

vilket de anser beror på deras utländska bakgrund. De har alla under intervjuerna delat med 

sig av upplevelser där de tycker att de blivit annorlunda behandlade än vad svenskar blir. 

Med svenskar menar de personer som har etniskt svenska föräldrar, vilket de själva inte har 

och anser således inte sig själva som svenskar. De visar alla på liknande upplevelser av att de 

bemöts på ett sämre sätt i möte med polis då de exempelvis upplever att polisen sätt att prata 

med svenskar skiljer sig från hur de pratar med de som har utländsk bakgrund, vilket är den 

kategorin de själva placerar sig i. Josef förklarar att han upplever att polisen redan har dömt 

ut dem med utländsk bakgrund innan de ens har påbörjat en dialog. Han förstår inte varför de 

ens skulle vilja prata med dem och att det därför måste ligga någonting bakom att polisen 

söker sig till dem. Följande citat visar på Josefs uppfattning om varför han blir stoppad av 

polisen. 

 

Josef (ungdom): “Hade det varit en vanlig vit människa hade dom kanske inte stoppat 

den, det är för att jag har invandrarbakgrund. Det är nästan som att man kan känna på 

sig att nu kommer jag bli stoppad, för det har blivit, det har hänt så många gånger så 

det är såhära, okej nu går jag här, polisen går emot mig, han kommer stoppa mig jag 

ser det på han. Asså typ så, man har redan räknat ut det.” 

 

Josef förklarar att även “en vanlig vit människa” är en svensk person som är född och 

uppvuxen i Sverige och har föräldrar som också är etniska svenskar. Han uppfattar att dessa 

personer inte blir stoppade på samma grunder som han har erfarit. Josefs åsikter om vilka 

polisen stoppar kan förstås med hjälp av Goffmans (2011:10) resonemang om hur termen 
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stigma används för att benämna egenskaper som är misskrediterande. Han upplever att 

polisen tillskriver honom egenskaper och blir utpekad av dem för att han inte är etniskt 

svensk och på så sätt upplever han att dessa egenskaper används för att diskriminera honom. 

Detta kan även förstås ur Goffmans (2011:12) teori om hur icke önskvärda egenskaper 

särskiljer dessa personer från andra grupper som anses vara bättre. Det är på detta sätt som 

ungdomarna upplever att polisen diskriminerar dem i jämförelse med etniskt svenska 

personer då de förklarar att polisen inte ser eller bemöter dem på samma sätt, och istället blir 

de särbehandlade. Upplevelsen som de intervjuade ungdomarna har av att de blir annorlunda 

behandlade än etniska svenskar, upplevs som en bekräftelse av att det finns en annan grupp 

individer som uppfattas som bättre. Det ungdomarna upplever är något som uppmärksammats 

under intervjun med Fredrik, då han visat på en medvetenhet i vilka polisen normalt sett 

väljer att stoppa i trafiken. I följande citat förklarar han att utländska personer stoppas mer än 

vad etniska svenskar gör, vilket han förklarar som en följd av personernas bostadsområden.  

 

Fredrik (polis): “Sen är de nog säkert så att om man exempel kollar på vilka vi väljer 

att stoppa i bilar när det gäller nätverks kriminalitet så är dom vi stoppar en stor andel 

unga män med utländsk bakgrund i dyra bilar. Dom blir stoppade av oss liksom. Ofta 

så är de personer som är intressanta för oss och ibland är det inte det. Och de som inte 

är det blir ju drabbade av våra fördomar. Unga personer generellt löper större risk att 

stoppas, unga personer med utländsk bakgrund kanske ännu mer. Jag skulle säga att 

det har till viss del att göra med att det bor en stor andel med utländsk bakgrund i dom 

områdena. När vi jobbar i dom områdena är de dom som sitter i dom här bilarna har 

till största delen utländsk bakgrund. Aa asså jag vet inte riktigt men jag tror dom blir 

stoppade oftare.” 

 

Detta citat visar hur Fredrik uppfattar att polisen bemöter ungdomar med annan etnisk 

bakgrund än svensk och visar att han anser att dem stoppar icke etniska svenskar i större 

utsträckning. Den kränkande påföljden för dessa blir omfattande då de oskyldiga kan 

påverkas av fördomarna poliserna har. Detta är något Goffman (2011:10) skulle benämna 

som ett stigma då fördomarna påverkar hur polisen arbetar. Detta kan i sin tur leda till att 

polisen kategoriserar ungdomarna utifrån fördomar. Följden av dessa fördomar kan sannolikt 

vara en faktor till varför ungdomar kan känna sig trakasserade och etniskt diskriminerade i 

möte med polisen.  
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6.2.2 Segregationens konsekvenser 

Intervjuerna med ungdomarna har visat på att de upplever fördomar i relation till etnisk 

bakgrund i möte med polisen. Dock har samtliga intervjuer även visat på att det beror på 

vilket bostadsområde ungdomarna bor i. Flemingsberg är ett område där majoriteten av 

invånarna har annan etnisk bakgrund än svensk vilket därmed leder till att de ungdomar som 

blir stoppade av polisen i de flesta situationer är icke etniska svenskar. Dock anser de 

intervjuade poliserna att etnicitet inte är en grundläggande orsak till varför ungdomar stoppas, 

utan det handlar mer om att det är socioekonomiskt utsatta områden med hög kriminalitet. 

Stefan nämner att det blir fler konfrontationer i dessa områden och att det rent generellt är fler 

kriminella i olika nätverk som bor här. Han förklarar att de måste jobba på ett annat sätt och 

hålla koll åt alla håll när de gör ingripanden, vilket de kanske inte behöver göra på andra 

ställen. I följande citat utvecklar Stefan vidare om saken. 

 

Stefan (polis): “...men som jag sa det är främst dom utsatta områdena. Det är såklart 

vi hoppar ur och går i Segeltorp och såna grejer också. Men villaområden har inte den 

problematiken oftast, att det samlas 25 stycken i en klump i ett hörn liksom mellan två 

trädgårdar.” 

 

Stefan förklarar att han ser Flemingsberg som ett utsatt område och att det oftast är i sådana 

områden som problematiken finns. Så som Stefan särskiljer olika bostadsområden åt, visar på 

hur segregation spelar in då vissa områden kan betraktas vara farliga och undermåliga 

miljöer. Detta kan förstås ur Sernhedes (2007:45) resonemang om hur vissa bostadsområden 

har negativa kännetecken. Områdena beskriver Sernhede ur ett samhällsperspektiv och menar 

att de är segregerade och bär på ett stigma. På så sätt kan bilden av Flemingsberg som ett 

problemområde ses som ett stigma då poliserna förklarar att de jobbar utifrån det. 

Flemingsberg kan därmed ses som en undermålig miljö vilket sannolikt drabbar invånarna, då 

även de blir stigmatiserade som en följd av att bo i ett segregerat område med de negativa 

kännetecknen området bär på. Samtliga intervjuade ungdomar anser att andra “bättre” 

områden inte blir granskade på samma sätt, även fast de anser att det finns en viss 

problematik även där, då ungdomar i dessa områden exempelvis brukar droger. De uppfattar 

att polisen inte använder sig av samma åtgärder där som de gör i Flemingsberg. 

Upplevelserna och erfarenheterna visar på att polisen fokuserar mer på stigmatiserade 

områden i deras arbete. I följande citat visar Andre på en uppfattning om att ungdomar i olika 

områden behandlas på skilda sätt i möte med polisen.  
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André (ungdom): “Dom tror att alla i förorten är kriminella. I andra områden börjar 

dom säkert med typ hej hej mår ni bra här, men i förorten börjar dom med att typ 

visitera, de inte som att de är här för att kolla hur vi mår.”  

 

I ovanstående citat förklarar André att han upplever att polisen redan innan de kommit till 

platsen har en förutfattad bild av hur de ser på området. Han upplever att de utifrån detta 

bemöter ungdomarna i området på ett sätt där de redan bestämt sig för att någonting måste 

åtgärdas. Detta kopplas till hur Sernhede (2007:45) förklarar hur individer med 

invandrarbakgrund som bor i dessa områden kan betraktas som ett socialt problem. Samtliga 

intervjuer med ungdomarna har visat på upplevelser av dåligt bemötande av polisen beroende 

på vart de bor. Dock har intervjuerna med polisen visat på att de anser att kriminaliteten i 

Flemingsberg är hög och att de därmed måste ta till åtgärder som de anser att de inte behöver 

göra i andra bostadsområden.  

 

6.3 Vi och dem 
I kommande avsnitt tillämpas “vi och dem” i relationen mellan ungdomar och polis.  

6.3.1 Innanförskap i utanförskap 

Våra tidigare teman visar på att ungdomarna upplever diskriminering i möte med polisen. De 

upplever att polisen särskiljer dem från andra grupper i samhället vilket grundar sig i 

segregation samt stigmatisering av de segregerade områdena, och hur stigman därmed 

drabbar invånarna i dessa områden. I följande citat berättar André hur han upplever att 

polisen kategoriserar honom. 

 

André (ungdom): “Asså om en är dömd och polisen ser dig med den, då ser polisen 

också dig som kriminell fast du kanske inte blivit dömd. Det är deras sätt att jobba. 

När man är uppväxt i förorten är det många som är dömda för brott, men det är inte 

mycket man kan göra för det är ens vänner, så kanske det inte är i svenska områden 

för där är inte dina vänner dömda för brott, där är kriminaliteten inte så hög.”  

 

Citatet visar på att André upplever en skillnad i hur polisen bemöter en beroende på vart man 

bor och vilka man umgås med, och att polisen utifrån det placerar personer i en grupp som 
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särskiljer dem från andra. André upplever att han också automatiskt blir utpekad som 

kriminell för att han kommer från ett område där kriminaliteten är hög och umgås med 

vänner som är dömda. Det visar på upplevelser av att han blir bemött efter denna bild och 

därmed hamnar i en grupp som särskiljs från andra grupper i områden där kriminaliteten inte 

är hög. Därmed skapas två olika grupper, vilket tydliggör att det finns ett “vi” och “dem” som 

Bauman och May benämner det. Bauman och May (2004:50) menar att de som ingår i “vi” 

gruppen använder sig av fördomar för att förhindra att “de andra” skulle kunna ha avsikter 

som innebär att de kan bli en del av gruppen “vi”. Upplevelser av att polisen diskriminerar de 

från stigmatiserade områden genom att peka ut de som brottslingar, fungerar således som ett 

förstärkande av polisens “vi” grupp, vilket leder till att ungdomarna hamnar i en utgrupp i 

denna kontext. Även upplevelser av att ungdomar från andra områden bemöts annorlunda 

stärker utanförskapet de hamnar i. I och med att ungdomarna upplever ett utanförskap, kan 

det ses som att även de har skapat en stark gemenskap inom sin grupp. Den starka 

gemenskapen invånarna har med varandra i Flemingsberg skapar ett innanförskap i 

utanförskapet.  

 

André (ungdom): “Det är så jag är uppväxt, det är så det är där jag växt upp. Man 
pratar inte med polisen”  
 

Intervjuerna med ungdomarna har visat på en gemenskap mellan ungdomarna i 

Flemingsberg. Med detta citat från intervjun med André blir det tydligt hur 

sammanhållningen fungerar i praktiken, när ungdomarna tillsammans har en gemensam 

attityd mot polisen. Detta kan kopplas till Bauman och Mays (2004:53) teori om hur “de” hör 

ihop och därmed bildar en grupp i och med att ingen av de upplever att de tillhör ingruppen. 

Detta liknas i Flemingsberg då de intervjuade ungdomarna delar med sig upplevelser av att 

det skapas en stark gemenskap i och med att invånarna känner tillhörighet till varandra, vilket 

kan förstås utifrån att deras gemensamma position i utanförskapet driver dem samman. 

Därmed konstruerar de en ingrupp som i möte med polisen leder till att polisen hamnar i 

utgruppen, vilket visats i ovanstående citat av André. Att polisen hamnar i utgruppen är en 

aspekt som också blivit tydlig i intervju med Fredrik, där han i följande citat berättar hur han 

uppfattar Flemingsberg som område.  

 

Fredrik (polis): “Ganska svårjobbat för vår del. Folk är uppväxta där sen länge, dom 

känner varandra, alla har tillgång till portarna. Det är väldigt lätt för dom att 
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försvinna. Sen blir det tyvärr så att vi ser kanske mer av det negativa än vad som folk 

som bor där gör. Det negativa är att många unga vuxna är väldigt konfrontativa mot 

oss. Söker bråk och konfrontation på olika sätt och då kan de handla om glåpord och 

det är sällan nån annanstans man får höra lika mycket liksom grishora, fitta och massa 

såna och mycket revirtänkande sådär stick från min ort och sådär. Dom har mycket att 

säga om vi ställer oss i centrum för att prata med folk. Dom som är intressanta för oss 

avmarkerar ju sig genom att maskera sig och vägra prata med oss och sådär och det 

bidrar inte till en positiv bild för min del. På andra ställen finns förståelse för att jag 

gör min grej du gör din grej men vi kan prata ändå vi kan vara trevliga mot varandra 

men i Flemingsberg är de mer fuck aina och så.”  

 

På detta vis förklarar Fredrik hur det är att arbeta med ungdomar i Flemingsberg. Även han 

har uppmärksammat gemenskapen som råder i området vilket grundar sig i att samtliga 

invånare känner varandra då de växt upp tillsammans. Hans upplevelser av att ungdomarna 

tar avstånd när polisen kommer till deras bostadsområde ger en bild av att poliserna ses som 

något främmande. Polisernas beskrivningar av hur ungdomarna bemöter dem när de kommer 

till deras bostadsområde stärker således ungdomarnas konstruktion av en egen grupp mot 

poliserna, och som ovan nämnt tydliggör hur poliserna hamnar i utgruppen. När polisen 

kommer till Flemingsberg anses därmed ungdomarna vara ingruppen i förhållande till 

poliserna vilket visas i Fredriks berättelser om när han kommer till området och får uppleva 

konfrontationer. Bauman och May (2004:50) skulle beskriva detta som att fördomar om 

grupper beskriver de främmande som hotande vilket hindrar en från att erkänna att utgruppen 

kan ha avsikter som anses vara hederliga då de ses som fienden. I ungdomarnas ögon blir 

poliserna därmed fienden vilket skapar en barriär och såsom Fredrik upplevt tar de avstånd 

genom att slänga ur sig skällsord. Denna analys av empirin har visat på att “vi” och “dem” 

skapas på bägge parter beroende på vilken situation de befinner sig i. I förhållande till det 

dominerande samhället placeras ungdomarna i ett utanförskap och ses som “dem”, men när 

poliserna kommer till deras bostadsområde blir poliserna “dem” i och med att ungdomarna 

skapat sig ett innanförskap i utanförskapet och därmed blir “vi” i Flemingsberg.  

  

6.3.2 Bristfällig kommunikation 

Intervjuerna med ungdomarna visar på att de anser att polisen bara kommer till området för 

att granska dem och inte för att genuint se hur de mår. Dock har intervjuerna med polisen 

visat på att de har som syfte att åka till Flemingsberg för att hälsa på ungdomarna, men att de 
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ofta i dessa sammanhangen bemöts av negativa toner och attityder även fast syftet är att vara 

trevlig och föra vanliga konversationer med dem. Detta missförstånd kan grunda sig i att 

polisen ofta kontrollerar ungdomarna med skälig grund som polisen förklarar det, och som de 

inte delar med sig av ungdomarna vilket gör att ungdomarna uppfattar det som granskning. 

Under intervjuerna med poliserna berättar de att de är medvetna om att ungdomarna stör sig 

på detta, men är tvungna att utföra kontroller där det exempelvis finns indikationer på att det 

hanteras vapen eller om de ser någon okänd ungdom umgås med ett gäng kända kriminella 

ungdomar för att kunna förhindra att ungdomar väljer fel väg. Detta leder i sin tur till att 

kommunikationen mellan ungdomar och polisen blir bristfällig. Peter är medveten om att han 

bör förbättra sin dialog med ungdomarna i sådana situationer men benämner att det ibland 

inte går på grund av olika orsaker.  

 

Peter (polis): “... men alltså den värsta kriminella ungdomen går oftast och pratar med 

en när dom är själva. Men oftast så är dom ju i grupp, i ganska stora grupper, och då 

blir det oftast att man ska spela inför gruppen och då blir det oftast lite hårdare attityd. 

Då bemöter man oss på ett hårdare sätt.”  

 

Peters förklaring av hur ungdomarna beter sig i grupp gentemot honom tydliggör “vi och 

dem” känslan som uppstår när polisen kommer till Flemingsberg. Polisen upplever att 

ungdomarna går ihop och tillsammans skapar de en barriär mellan dem vilket gör 

gränsdragningen tydligare. Barriären ungdomarna skapar leder därmed till att de skapar ett 

“vi” mot polisen som då blir “dem”. Hur polisen upplever att ungdomarna bemöter dem när 

de är grupp kan förklaras utifrån hur en grupp går ihop och fruktar den andra (Bauman & 

May 2004:48). Bauman och May (2004:48) förklarar även att grupperna “vi” och “dem” inte 

kan existera utan varandra. Det blir synligt att “vi” gruppen hos ungdomarna existerar för att 

de upplever att det finns en grupp som går emot dem och därmed upprätthåller en barriär mot 

polisen. Detta upplever även polisen då de erfarit att det finns en “vi” grupp som är emot dem 

när de kommer till Flemingsberg då de inte kan kommunicera med ungdomar när dessa är i 

grupp, vilket tyder på att polisen då ses som “dem.” 
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6.4 Polisens makt 
Detta avsnitt behandlar hur polisen uppfattar att de förhåller sig till sitt arbete med stöd i 

lagen samt hur ungdomarna upplever hur polisen brukar sin makt i sitt arbete.  

6.4.1 Lagstöd  

Intervjuerna med poliserna har visat på en enighet av att utförandet i deras arbete alltid har 

stöd i lag. Detta inkluderar allt från visitationer till kontroller, vilka ungdomarna upplever 

som kränkande. Peter förklarar att han ofta får läsa i media om ungdomar som berättar att 

polisen visiterar dem utan anledning och hävdar under intervjun att det inte stämmer. Han 

menar att de aldrig skulle visitera någon eller utföra andra kontroller om de inte har skälig 

grund. I följande citat förklarar Stefan olika typer av lagar de förhåller sig till i deras arbete: 

 

Stefan (polis): “...stöd i lag måste vi ha, sen har vi olika typer av lagstiftning. I 

Flemingsberg har vi jobbat väldigt aktivt med polislagens 19 paragraf, och sen finns 

det en som heter polislagens 20A paragraf. Och det är när man kan befara 

ordningsstörningar, befara att någon har vapen eller andra farliga föremål på sig, då 

har vi rätt att kroppsvisitera. Och det har vi gjort väldigt ofta med dom här 

samlingarna ute.” 

 

Det här visar på att de har en slags makt som inte baseras på våld och hot utan baseras på 

auktoritet. Detta genom den auktoritet som Weber (1948:9-27) benämner som den rationella-

legala auktoriteten där personer får sin makt genom lagligen fastställda regler och 

bestämmelser. Makten som polisen har i samhället har de alltså tillskrivits utifrån detta och 

arbetet som de utför har således stöd i lagar. Stefan menar att de jobbar i förebyggande syfte 

för att upprätthålla en trygg miljö i samhället, vilket de gör med stöd i lag. Därmed utför de 

kontroller och visitationer på ungdomarna i Flemingsberg för att förebygga brottslighet. Dock 

visar empirin på att den bristfälliga kommunikationen mellan parterna kan leda till 

missförstånd då poliser upplever att ungdomar inte förstår varför de blir drabbade och därmed 

kan ungdomarna tycka att poliserna missbrukar sin rationell-legala makt.  

6.4.2 Upplevelser av maktmissbruk 

Samtliga intervjuade ungdomar är medvetna om polisens roll i samhället och tycker att de 

behövs för att skapa trygghet och hålla ordning. Detta är vad Weber (1948:27-36) skulle 

benämna som den traditionella auktoriteten då polisen alltid funnits i samhället för att skapa 
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en trygghet och således bör människors syn på polisen bevaras positiv. Dock upplever 

ungdomarna att polisen utnyttjar sin roll, då de förklarar att polisen använder sin auktoritet på 

fel sätt när de bemöter dem. André berättar att han upplevt att polisen ibland kan vara elaka, 

spydiga och säga fula saker men ändå kommer undan med det. Även Gabriel delar med sig av 

liknande upplevelser. 

 

Gabriel (ungdom): “...asså det är bara att följa dom för att asså… vi säger att vi har 

bråkat med dom, sen om dom slår mig det händer ingenting, om jag slår dom det blir 

våld mot tjänsteman. Så dom har alltid lagen och staten på deras sida. Så det blir 

jobbigt. Dom har nån slags makt. “  

 

I citatet förklarar Gabriel hur han upplever att polisen alltid har en slags makt som de kan 

nyttja och att ungdomarna därför alltid kommer att vara underlägsna i möte med polis. Detta 

kan kopplas till Webers (1948:9-27) teori om hur makt uppstår genom att personer kan 

genomdriva sin vilja igenom, trots att det strider mot vad andra vill. Denna makt är given till 

polisen då de tillhör den rationell-legala auktoriteten. Detta kan styrkas i Andrés citat om hur 

han upplever att polisen missbrukar sin makt. 

 

André (ungdom): “De kan säga fula saker och dom kommer undan med det. Om dom 

inte får som de vill, de bestämmer ju, de kan göra som de, vill, om du går emot det, 

inte våldsamt men konfronterar dom verbalt, då blir de förbannade och kör i väg dig i 

skogen fast du inte gjort nåt från första början. Bara för att du liksom 

motargumenterar och inte håller med dem. För att dom är poliser, lagens förlängda 

arm. Aa, asså dom får ju inte göra vissa saker men dom gör det ändå för att dom är 

poliser. En vanlig människa kan inte säga emot dom så mycket, för att deras ord väger 

inte lika mycket som en polis. Skulle du till exempel anmäla en polis skulle det läggas 

ner.” 

 

André tydliggör att han inte kan gå emot polisen utan att det leder till konsekvenser, trots att 

han uppfattar grunderna som bristfälliga. Han menar att det är på grund av att de är poliser 

och alltid har stöd i lagen för vad de än gör. Han är medveten om att de inte får göra som de 

vill trots det, men upplever att auktoriteten de tillskrivs som poliser, möjliggör att de kan göra 

vissa saker som går emot andra personers värderingar. Detta kan kopplas till Webers (1948:9-

27) teori om den rationell-legala auktoriteten då denna auktoritet får sin makt genom lagligen 
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fastställda regler och bestämmelser. Auktoriteten som tillskrivs poliserna baseras alltså på 

deras samhälleliga position de har utifrån skrivna regler. Detta leder till att de automatiskt 

besitter högre makt i samhället vilket de tillskrivs för att hålla ordning, men ungdomarna 

anser dock att de missbrukar den.  

 

Weber (1948:9-27) menar att alla specifika former av auktoritet i den verkliga världen 

innehåller en kombination av de auktoritetstyper som han presenterar. Dock råder en konstant 

spänning mellan dem vilket blir tydligt i detta sammanhang då ungdomarnas syn på polisen 

inte är som förväntat utifrån den traditionella och karismatiska auktoriteten. Såsom Weber 

(1948:27-36) förklarar baseras den traditionella auktoriteten på respekt för väletablerade 

kulturella och traditionella mönster och den karismatiska som en ledare som är begåvad med 

exceptionella förmågor eller egenskaper. Intervjuerna med ungdomarna har visat på att de har 

en föreställd bild av polisen som något positivt samt att polisen behövs i samhället för att 

skapa ordning. Dock anser ungdomarna att denna positiva bild försvinner i möte med polisen, 

då den rationell-legala auktoriteten blir tydlig och enligt ungdomarna används på fel sätt. 

Därmed påverkas den traditionella och karismatiska auktoriteten på ett negativt sätt då 

polisen i ungdomarnas ögon inte lyckas upprätthålla bilden som finns av dem. Respekten som 

ungdomarna har för polisens arbete, försvinner när de möts och ungdomarna ser inte 

poliserna längre som något exceptionellt. Enligt ungdomarna ska polisen leva upp till dessa 

auktoritetstyper, men misslyckas att göra detta i deras ögon då de anser att de utnyttjar den 

rationella-legala auktoriteten i möte med ungdomarna.  
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7 Avslutande diskussion 
Denna del syftar till att svara på forskningsfrågan i studien, varav syftet var att undersöka 

relationen mellan ungdomar och polis. Med våra frågeställningar ämnade vi att få svar på hur 

ungdomarna och polisen anser att de bemöts av varandra samt hur detta kan påverka 

relationen mellan dem. I detta avsnitt kommer en sammanfattning av resultaten presenteras 

och diskuteras. Resultaten kommer även att diskuteras i relation till tidigare forskning för att 

finna viktig kunskap som denna studie kan tillföra. Avslutningsvis presenteras reflektioner 

och tankar kring studien och förslag på vidare forskning inom samma forskningsområde.  

7.1 Resultatdiskussion 
Efter samtliga intervjuer med poliser och ungdomar kan vi se att det råder en spänning mellan 

parterna orsakad av flera faktorer som vidare påverkar relationen mellan dem. De främsta 

faktorerna vi observerat i studien visar på olika uppfattningar som grundar sig på bristfällig 

förståelse och kommunikation mellan parterna. Intervjuerna med ungdomarna har visat på en 

annan uppfattning vad gäller syftet med polisens arbete då polisen menar att de finns på plats 

för att skapa goda relationer vilket ungdomarna inte håller med om, då de upplever att polisen 

inte lever upp till sin roll genom att enbart synas i området när problem uppstår. Detta 

förklaras av hur polisen anser att de inte har resurser eller tid att finnas på plats så mycket 

som de önskar, vilket förklarar varför de syns mest i samband med problematik i området. 

Detta har i sin tur lett till att ungdomarna kopplar polisens närvaro till något negativt och 

anser att polisen inte är där för att skapa goda relationer, då de upplever att polisen ser 

ungdomarna som problemen i området. Det är här stigman blir tydlig, samt hur ungdomarna 

upplever hur polisen ser på dem. Intervjuerna med ungdomarna har visat på en uppfattning 

om att polisen ser ungdomarna som kriminella, vilket de kopplar till deras etniska bakgrund. 

Detta var något poliserna inte höll med om, men det fanns ändå en medvetenhet om att 

etnicitet blir en del av deras arbete då området de jobbar i består av en majoritet av invånare 

med utländsk bakgrund. Deras syn på Flemingsberg som ett problemområde tydliggör hur ett 

stigma på ett segregerat område kan appliceras på invånarna, och kan förklara varför 

ungdomarna upplever att deras utländska bakgrund är en faktor till att de pekas ut som ett 

problem.  

 

Ett mönster som tydligt uppenbarat sig under samtliga intervjuer med poliser och ungdomar 

visar att det råder två skilda grupper med olika syn på intentionerna av mötet och tydliggör att 
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det finns ett “vi och dem”. I förhållande till det dominerande samhället hamnar ungdomarna i 

Flemingsberg i ett utanförskap, som en följd av segregation, vilket resulterar i att de ses som 

“de andra” och att polisen därmed blir “vi”. Dock har intervjuerna med både ungdomarna och 

polisen visat på att det i Flemingsberg blir ombytta roller då gemenskapen ungdomarna har 

med varandra skapar ett “vi” och därmed placerar poliserna som “de andra” när de kommer 

till området. Detta sker på grund av att poliserna ses som fienden vilket beror på 

ungdomarnas missnöje mot polisen, som grundar sig i framförallt upplevelsen av att poliserna 

missbrukar sin auktoritet i möte med ungdomarna. Analysen av empirin har visat på att bägge 

parter upplever att de bemöts dåligt av varandra. Ungdomarna anser att polisen diskriminerar 

dem, medan polisen upplever att ungdomarna visar ett missnöje mot dem. Existensen av två 

skilda grupper där det uppstår konflikter mellan dem tydliggör att relationen mellan dessa 

förblir bristfällig.  

 

Något som är viktigt att poängtera är hur tydliga mönster i empirin visat på att de 

ovanstående faktorerna som lett till dåliga relationer delvis grundar sig i en bristfällig 

kommunikation mellan ungdomarna och polisen. I många situationer där ungdomarna känt 

sig diskriminerade när de exempelvis blivit kontrollerade av poliser, hävdar poliserna att de 

har en skälig grund men inte varit tydliga med att förmedla detta till ungdomarna som därmed 

har lett till att de känner sig utpekade av poliserna. Detta är något poliserna är medvetna om 

att de brister i, när det gäller att dela med sig av till ungdomarna om varför detta sker just den 

ungdomen. Den bristfälliga kommunikationen kan därmed leda till en dålig förståelse mellan 

parterna och sätter själva grunden för hur de bemöter varandra. Även om poliserna har en 

skälig grund, är det viktigt att kunna bemöta ungdomarnas upplevelser av att bli trakasserade 

på ett respektfullt vis. Att göra detta behöver inte innebära att poliserna själva håller med om 

ungdomarnas åsikter, men det bör ändå finnas en förståelse av att ungdomarna kan uppleva 

bemötandet på ett annorlunda sätt än vad polisen gör. Därmed är kommunikationen viktig, då 

det är av betydelse att polisen tar sig tiden att respektera, synliggöra samt lyssna på 

ungdomarna. I och med makten som polisen har blir deras roll i relationen mellan dem och 

ungdomarna betydande och har även en omfattande inverkan på hur relationen kan förbättras, 

vilket dock varit svårt på grund av den låga polistätheten som poliserna har förmedlat.  

 

Utifrån analysen av empirin och denna diskussion kan vi svara på våra frågeställningar som 

behandlar hur ungdomarna anser att polisen bemöter dem, hur polisen anser att ungdomarna 

bemöter dem samt hur relationen mellan dem beskrivs. Ungdomarna upplever att de i möte 
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med polisen blir diskriminerade som de anser beror på deras etniska bakgrund. De anser även 

att polisen utnyttjar deras makt och därmed kan behandla ungdomarna på dåligt vis och 

komma undan med det. Dock kan denna känsla bero på den bristfälliga kommunikationen 

som tidigare diskuterats. Poliserna upplever att de i många fall blir bemötta med fientlighet i 

möte med ungdomarna i Flemingsberg. De upplever även att ungdomar i vissa fall är 

tillmötesgående när de exempelvis möter dem enskilt. Dock är det fler situationer där de 

upplever att ungdomar har en hård attityd mot polisen och slänger ut skällsord som visar på 

ett missnöje. Analysen av empirin har visat på att båda parterna anser att relationen skulle 

kunna bli betydligt mycket bättre. I och med parternas upplevelser av bemötandet gentemot 

varandra upplever de att de har en bristfällig relation. Ungdomarna anser att det är för sent för 

att bygga en bättre relation, och polisernas egna åsikter om att de inte haft tid eller resurser 

för att synas mer i Flemingsberg kan försvåra en sådan förbättring.  

7.2 Övergripande diskussion 
Vi har med studiens resultat funnit likheter i många faktorer som den tidigare forskningen 

belyst. Ericsson, Molina och Ristilammi (2000) har i deras studie pekat på en bestämd syn av 

hur socioekonomiskt utsatta områden där majoriteten har utländsk bakgrund framställs som 

problemområden med hög kriminalitet. Analysen av empirin i vår studie har visat på hur 

poliserna beskriver Flemingsberg som ett problemområde med hög kriminalitet och att 

polisen utifrån denna bild arbetar för att hålla ordning och förebygga brott. I och med att 

polisen arbetar efter denna bild resulterar det i att ungdomarna upplever en diskriminering, 

som de anser har med deras etniska bakgrund att göra, vilket även belyses av Andersson 

(2006) där han tar upp den rasistiska stereotypifieringen. Ericssons (2006) studie visade på att 

dessa faktorer leder till att det skapas en misstro och rädsla mot polisen, vilket tydligt 

framgick i vår studie. Dock framgick det inte att ungdomarna kände en rädsla, men känslan 

av misstro och ett missnöje mot polisen var väldigt tydlig. Detta har visats genom 

ungdomarnas upplevelser av att de anser att de blivit orättvist kontrollerade av polisen då de 

bland annat känt att polisen missbrukar sin makt och att de redan har en bestämd negativ syn 

på de med utländsk bakgrund, vilket tidigare forskning även pekar på. Även Kamali (2005) 

har i sin studie belyst att ungdomar upplever att de blir stoppade utan anledning på grund av 

dessa faktorer, vilket även vår studie visar på. Ny kunskap som vår studie dock kommit fram 

till är att polisen anser att de har en skälig grund till varför de utför dessa kontroller, vilket 

tydliggör deras rationell-legala auktoritet i möte med ungdomarna (Weber 1948:9-27). Vår 
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studie har även bidragit till en förståelse om hur polisen anser att anledningen inte alltid kan 

förmedlas till ungdomarna vilket i sin tur leder till ett missförstånd. Faktorer som påverkar 

relationen mellan ungdomar och polis är något Pettersson (2012) belyst i hennes studie. Makt 

är enligt henne en betydande faktor för relationen mellan parterna då ungdomarna i hennes 

studie inte ges tillräckligt med utrymme för autonomi. Makt har även i vår studie haft en 

betydande roll då vi studerat auktoritet typerna i förhållande till relationen mellan parterna, 

och därmed kommit fram till att ungdomarna upplever att polisen missbrukar sin rationell-

legala auktoritet. På så sätt förlorar polisen sin karismatiska och traditionella auktoritet i möte 

med ungdomarna. Makt har därmed visat sig vara en viktig aspekt att ta hänsyn till i studier 

som berör detta forskningsämne.  

 

Vår studie har förhoppningsvis bidragit till mer kunskap och förståelse kring hur polisen ser 

på relationen med ungdomarna utifrån hur de anser att de blir bemötta, då vi saknat mer av 

denna aspekt under den tidigare forskningen. Vår studie har därmed gett en inblick i hur 

poliserna upplever relationen med ungdomarna ser ut samt hur de förhåller sig till detta. 

Förutom att resultatet i studien ger stöd åt den tidigare forskningen så har vår analys av 

empirin givit oss mer kunskap kring hur relationen mellan ungdomarna och polisen i 

Flemingsberg ser ut och beskrivs av båda parterna, samt vilka faktorer som påverkar 

relationen mellan dem. 

7.3 Implikationer för forskning och praktik 
Vi är medvetna om att resultatet i denna studien inte är generaliserbar för hela samhället då vi 

endast undersökt en förort med ett begränsat urval. Dock har detta inte varit vår intention, då 

vi valt att enbart undersöka relationen mellan ungdomar och polisen i Flemingsberg. Med 

vårt urval har informanterna gett en bild av hur relationen ser ut samt vilka faktorer som 

påverkar detta. Med resultatet i studien kan vi inte dra en slutsats över att alla ungdomar i 

Flemingsberg delar samma upplevelser och attityder, likväl att alla poliser som jobbar i 

området delar samma åsikter. Studien har enbart baserats på tre ungdomar och tre polisers 

enskilda upplevelser och åsikter kring studieämnet, vilket innebär att åsikterna skulle kunna 

skilja sig om urvalet var större. Informanternas upplevelser och åsikter talar endast för hur 

just de känner över relationen, och garanterar därmed inte hur det kan se ut i verkligheten. 

För att säkerställa att resultatet stämmer in på verkligheten bör forskare fundera över sina 
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metodval. En observationsstudie skulle i denna slags studie kunna ge större inblick och 

förståelse i ämnet. 

 

För kommande forskning om hur relationen ser ut mellan ungdomar och polis kan det vara av 

intresse att undersöka bakomliggande orsaker som inte uppmärksammats tillräckligt i vår 

studie och tidigare forskning. Dessa kan vara de faktorer som individerna själva inte kan 

påverka, vilket vi anser och uppmärksammat är konsekvenserna som uppstår av 

segregationen i samhället. I studiens resultat såsom i den tidigare forskningen framkommer 

det att segregationen i dagens samhälle påverkar bostadsområden samt invånarna på ett 

negativt sätt och därmed skulle vidare forskning kunna fokusera på hur man kommer ifrån 

den föreställda bilden av ett område och dess negativa kännetecken som påverkar invånarna 

och hur andra ser på dem. Att undersöka segregationen på ett djupare plan kan leda till ny 

kunskap varför relationen ser ut som den gör idag.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjuguide ungdom 
Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Var är du född? 

Vad identifierar du dig som? 

Vart är du uppvuxen? 

Hur länge har du bott i Flemingsberg? 

Hur kan du beskriva Flemingsberg? 

Ev. Följdfråga - Sämsta/bästa med Flemingsberg? 

Vad tror du andra anser om Flemingsberg? 

Trivs du att bo/att ha bott i Flemingsberg? 

  

Attityd till polisen 

Om jag säger polis - vad tänker du då? 

Vad är syftet med polisens jobb enligt dig? 

När behövs polisen? Varför finns dem? 

Finns det många poliser som patrullerar i Flemingsberg? 

Vad känner du när polisen är närvarande i området? 

Hur ser du på polisens arbete i ditt område? 

Har du varit i kontakt med polisen? Om ja, hur och varför? 

Har det påverkat dig på något sätt? 

Vilka andra erfarenheter har du av polisen? Är dem positiva eller negativa? Har du andra? 

Hur känner du att du blir bemött av polisen? 

Ev. Upplever du att polisen lyssnar på dig? 

Hur tycker du att du bemöter polisen? Hur har du agerat? 

Har du hört någon annan berätta om något möte med polisen? Hur beskrev personen det? 

Negativt, positivt? 

Tycker du att polisen behandlar alla lika? 

Finns det något du anser polisen kan förbättra när det gäller deras arbete i Flemingsberg?  

  

Pratas de om polisen bland din familj och vänner? 
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Om ja - Vad och varför? 

  

Skulle du anmäla brott till polisen om du skulle råka ut för ett? 

Skulle du anmäla ett brott till polisen om du fick kännedom om ett? 

Om ja/nej varför? 

  

Har du några övriga synpunkter du vill tillägga? 

9.2 Bilaga 2: Intervjuguide polis 
Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Var är du född och uppvuxen? 

Vad identifierar du dig som? 

Vart bor du nu? 

Hur länge har du arbetat som polis? 

Trivs du med ditt yrke? 

Vilka fördelar och nackdelar ser du med ditt yrke? 

Har du alltid jobbat med ungdomar? 

Vilka bostadsområden har du jobbat på? 

Om olika - Har du märkt någon skillnad mellan områdena? 

Hur skulle du beskriva Flemingsberg? 

  

Polisens arbete 

Vad är syftet med polisens arbete enligt dig? 

Vad tror du att ni bidrar med i Flemingsberg? 

Tror du att ni lyckas uppfylla de kraven ni har på er själva i Flemingsberg? 

Patrullerar ni i Flemingsberg? 

Om ja - Varför? 

Vad har ni för kontakt med ungdomarna? I vilka situationer? 

Vad anser du att polisen har för uppgift med ungdomarna? 

Vad tror du ungdomarna har för åsikter om polisen? 

Vad har du för erfarenheter i möte med ungdomar? 

Hur upplever du din relation med ungdomarna? 
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Om dålig - Hur tror du er relation kan förbättras? 

Har du hört nån kollega prata om möte med ungdomar i Flemingsberg? 

Hur pratas det om ungdomar på er arbetsplats? 

  

Hur upplever du att kommunikationen mellan dig och ungdomarna är? 

Om dålig - Varför tror du det är så? 

  

Hur anser du att du motverkar brott i Flemingsberg? 

Brukar du utföra stickprov på ungdomar? (drogtest, visitation, personnummer) 

Om ja - hur väljer du ut dem? 

Tycker du polisen behandlar alla lika? 

  

Har du några övriga synpunkter du vill tillägga? 


