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Sammanfattning 

Rågsved ligger i Söderort tillhörande Stockholms kommun och har en population på ca 

10 000 invånare där hälften utgörs av utrikes födda och området har en hög segregation. För 

att kunna skapa ett lugnare och tryggare Rågsved har det öppnats ett litet poliskontor och ett 

fåtal poliser ska i första hand försöka komma i god kontakt med de som bor i området, främst 

med ungdomarna som bor och går i skolan i Rågsved. Vidare samverkar de med skola och 

andra myndigheter i Rågsved för att förbättra den problematiska situationen. Således är syftet 

med denna studie att undersöka hur ungdomar boendes och studerandes i Rågsved förhåller 

sig till det nya poliskontoret och vad den ökade polisära närvaron har inneburit för ungdomar 

som går i Rågsvedsskolan. För att kunna besvara frågeställningen utförs semistrukturerade 

intervjuer med 11 killar som studerar vid Rågsvedsskolan. Den teoretiska bakgrunden för 

studien är Beckers och Goldbergs stämplingsteorier som kortfattat går ut på att avvikelse är 

något som definieras av samhället på ett sådant sätt att sociala grupper skapar avvikelse 

genom att upprätta de regler vars överträdelse utgör avvikelsen och sedan tillämpa dessa 

regler på vissa personer och beteckna dem som utanförstående.  Processen är själva 

stämplingen med upprepade negativa reaktioner från signifikanta andra som sammantaget 

leder till en omdefinierad självbild hos personen som blir än mer negativ än vad den dittills 

varit. Således orsakas inte brottslighet av sociala förhållanden utan definieras av dessa. 

Teorierna används senare i studien för att lyfta fram hur stor stämplingseffekt polisen har på 

ungdomar i Rågsved och om denna, ifall att den existerar, är märkbar hos de elever som har 

intervjuats. I resultat- och analysdelen framkommer att poliskontoret i Rågsved delvis skapar 

en trygghetskänsla för många i området, men att vissa av ungdomarna känner sig utpekade att 

leva i ett problematiskt område. Det påvisas att polisen egentligen bara är en del av ett system 

av stämpling där även media har en stor roll i ungdomarnas självbild. Några anspråkslösa 

förslag från min sida är att lyfta fram elevers goda sidor istället för att påtala de negativa, 

införliva föräldrarna mer i ungdomarnas skolgång samt öka skolpersonalen auktoritet genom 

ett minskande av polisiär inblandning i de fall personal kan lösa situationer som inte är av 

grov kriminell karaktär. Framtida forskning borde fokusera på media och polisens roll i denna 

spiral och även väva in skolans sätt att arbeta. 

Nyckelord 

Stämpling. Marginalisering. Stigmatisering. Förort. Polis. Media. Skola. Ungdomar. 
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1. Inledning 

Rågsved är ett område, likt många andra, där invånarnas känsla av trygghet samexisterar med 

en rädsla för kriminalitet. Sedan slutet av 1960-talet och början på 1970-talet har det skett en 

ökning av sociala problem i Rågsved (Bunar, 2003). Rågsved ligger i Söderort, tillhör 

Stockholms kommun och har under åren blivit känt för en rad dokumentärfilmer som har 

skildrat de förändrade och tuffare livsvillkoren invånarna har tvingats hantera. Det senaste 

exemplet är dokumentären Vi som överlevde Rågsved (SVT, 2008). Situationen i Rågsved – 

inte minst synlig i den ökande kriminaliteten som bland annat har lett till att allt fler svenskar 

och personer ur medelklassen oavsett ursprung flyttade därifrån, vars tomma lägenheter 

anvisades till nykomna flyktingar och socialt utsatta invandrare – har drastiskt försämrats 

under 1990-talet (Bunar, 2003). Rågsved har en population på ca 10 000 invånare där hälften 

utgörs av utrikes födda och området präglas av en hög segregation 

(Socialtjänsteförvaltningen, 2008).  Flera åtgärder har satts in för att försöka förbättra 

situationen genom dels fysiska åtgärder av områdets utseende, dels sociala åtgärder för att 

integrera invandrare (Bunar, 2003). I förhållande till övriga områden i stadsdelen Enskede-

Årsta-Vantör (som Rågsved administrativt tillhör) är medelinkomsten något lägre och 

utbetalningar av ekonomiskt bistånd något högre (Socialtjänsteförvaltningen, 2008). Vanliga 

ordningstörningar som upplevs är klotter, nedskräpning, dålig belysning och 

narkotikaanvändning på offentliga platser enligt en undersökning gjord av 

Socialtjänsteförvaltningen (2008). För att kunna skapa ett lugnare och tryggare Rågsved 

öppnades ett litet poliskontor i oktober 2006 (Polisen, 2008). Ett fåtal poliser har i första hand 

försökt etablera en god kontakt med de som bor i området, främst med ungdomarna som bor 

och går i skolan i Rågsved för att minimera risken för nyrekrytering till kriminell verksamhet. 

Tanken är att polisen så småningom ska ha kartlagt och lärt känna området, såväl som att 

identifiera dess svaga och starka punkter. Vidare samverkar de med skola och andra 

myndigheter i Rågsved för att förbättra den problematiska situationen (Dagens Nyheter, 

2007). På polisens hemsida (Polisen, 2009) framgår det bland annat av deras verksamhetsplan 

att ett utvecklande av det strategiska brottsförebyggande arbetet ska göras och att det ska 

finnas kontaktpoliser för skolan, lokala poliskontor, volontärer för polisen, stödcentrum för 

unga brottsoffer och stödcentrum för unga gärningsmän och slutligen ungdomsråd för att öka 

ungas förtroende för polisen och öka polisens kunskap om ungdomars villkor. 
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I Rågsvedskolan arbetar cirka 90 personer med runt 400 elever där 90 % av eleverna har 

utländsk bakgrund. Skolans mål är att öka andelen elever som är behöriga till gymnasiestudier 

genom områden som kunskap och lärande, normer och värderingar samt ansvar och 

inflytande. Skolan samarbetar även med polisen och tar hjälp av dem när det skett något 

problematiskt på skolan (http://www.rad.edu.stockholm.se/, 2008). 

Även om polisens arbete har goda syften och bland annat ska förebygga kriminell verksamhet 

kan det finnas en risk för just det motsatta enligt de stämplingsteorier som tas upp senare i 

uppsatsen. En person som känner sig utpekad och stämplad som avvikande kan till slut leda 

till att de tar på sig rollen som just avvikande och kanske dras in på den brottsliga banan. Likt 

tidigare forskning gjord av Back (1996) kan det tänkas att unga människor agerar på ett visst 

sätt utifrån sitt bostadsområdes preferenser och att de påverkas på ett än mer komplext sätt av 

sociala kontexter. En generell tankegång om stämpling innebär i korthet att det är människors 

definition av förhållanden som problematiska, som i själva verket skapar sociala problem. Att 

till exempel dagligen se patrullerande poliser i sitt närområde och bli stoppad av polisen för 

utfrågning kan då leda till stämpling. Genom att stoppa individen på detta sätt tillskrivs 

individen ett generellt negativt karaktärsdrag och en stereotyp föreställning om de ungdomar 

som bor och går i skolan i området. Följaktligen kan individens självuppfattning och dennes 

sociala situation förändras. Den sociala situationen kan bland annat präglas av ett ständigt 

bemötande med misstänksamhet och diskriminering. Därmed kan förändringarna i 

självuppfattning och social situation leda till ett avvikande beteende som konsekvens (Repstad 

& Aschehoug 1997). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar boendes och studerandes i Rågsved 

förhåller sig till det nya poliskontoret och huruvida de upplever att den ökade polisära 

närvaron har medfört mer trygghet eller mer negativ stämpling för dem som individer. Den 

centrala frågeställningen är: 
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• Vad finns det för uppfattningar om och tolkningar av det lokala polisens ökade närvaro 

och arbete bland ungdomar i Rågsved? 

Eftersom uppfattningen om polisen i stor utsträckning faller inom ramen för ungdomarnas 

övergripande uppfattningar om situationen i sitt område inklusive trygghet, relationer, 

symboliska status, skolans kvalitet, identitet mm. anser jag att vi måste relatera ungdomarnas 

uppfattningar om den ökande polisiära närvaron och dess utfall (stämpling eller trygghet) till 

hur de ser på sitt område. Relaterade frågor som tas upp och analyseras är således:  

• Hur upplever ungdomarna den övergripande tryggheten i sitt bostadsområde?  

• Leder polisens ökade närvaro och specifika arbetssätt i Rågsved till en ökad trygghet 

bland ungdomarna? Vilka effekter har den eventuellt ökade tryggheten för ungdomarnas 

syn på sig själva, sina möjligheter och framtid? 

• Leder polisens arbete i Rågsved till en ökad risk för stämpling? I vilken situation känner 

sig individerna stämplade? Vilka effekter har den eventuella stämplingen för de berörda 

individerna?  

1.2 Avgränsningar 

Vissa svar som framkommer i resultatdelen kan tänkas existera i andra marginaliserade 

områden i Sverige, men i denna studie är det ungdomar studerandes i Rågsvedskolan och 

deras tolkning av poliskontoret som fokus ligger på. Därmed finns inga intervjuer med polis i 

området eller skolpersonal även om detta hade varit ett intressant inslag i studien. Kopplingar 

till valda stämplingsteorier och tidigare forskning som främst berör marginaliserade områden i 

Sverige har valts på grund av studiens syfte, men även för att avgränsningen ska beröra så 

mycket som möjligt av det som är kopplat till Sverige. Ytterligare avgränsning görs genom att 

inte ha med ett genusperspektiv i studien då endast killar har intervjuats. 

1.3 Disposition 

Förutom denna inledande del, finns fler kapitel som genomgående leder fram till ett svar på 

studiens frågeställning. Det första kapitlet handlar om den valda teorin till studien, det vill 

säga stämpling och utgår ifrån två forskare, Howard S. Becker och Ted Goldberg, som båda 

använt sig av denna teori på lite olika vis och med varsin modell. Nästkommande kapitel 
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handlar om tidigare forskning på ämnesområdet för att resultat- och analysdel ska kunna 

jämföras. Därefter kommer ett kapitel som innehåller en metoddel som beskriver den valda 

metoden, urval, kriterier för studien och betänkligheter kring den valda metoden. Följt av 

detta sker en presentation av resultatet och en analys görs där teori och tidigare forskning vävs 

in. Slutligen förs en diskussion och där det ges förslag på framtida forskning i ämnet. 

2. Teori 

I detta kapitel diskuteras två stämplingsteorier, vilket beror på att författarna definierar 

avvikande beteende och fenomenet stämpling från lite olika utgångslägen som är lika 

intressanta och viktiga för analysen av denna studie. Beckers bok Utanför kom ut i början av 

1960-talet och har blivit lite av en klassiker gällande stämplingsteorin och sättet att studera 

avvikande beteende. Goldberg å sin sida har med sin bok Narkotikan avmystifierad (1993) 

studerat olika sätt att betrakta narkotika och dess konsumenter utifrån stämplingsperspektivet. 

Författarna har för övrigt varsin modell som används senare i studiens analyserande del. 

2.1 Sammanfattning av Howard S. Beckers teori 

Howard S. Becker tillhör Chicagoskolan och tillämpade stämplingsteorin i sin bok Utanför 

(1963). Han ser avvikelse som något definierat av samhället på så sätt att sociala grupper 

skapar avvikelse genom att upprätta de regler vilkas överträdelse utgör avvikelsen och sedan 

tillämpa dessa regler på specifika personer och beteckna dem som utanförstående (Becker, 

2006 [1963]: 22) .  Således är brottslighet inte orsakad av sociala förhållanden utan definierad 

av dem. Om samhället pekar ut någon som ond, blir denne ond till slut, för att den själv börjar 

tro det. Stämplingen leder kort sagt till en självuppfyllande profetia. Vidare påpekar Becker 

(2006 [1963]) att vissa personer kan betecknas som avvikare fastän några regler inte har 

brutits av dem. Många personer undgår även uppmärksamheten som avvikare och ingår därför 

inte i den studerade avvikargruppen. Därför går det inte att härleda avvikandet till en viss typ 

av personlighet eller viss typ av livssituation som en gemensam nämnare. Det personerna har 

gemensamt är erfarenheten och etiketten som avvikare. Att ett beteende klassas som 

avvikande kan ändras och beror på variation över tid. Till exempel kan en handling vara laglig 

idag, men komma att bli olaglig i framtiden. Vidare berörs avvikandets grad av vem som 

begår handlingen och vem som känner sig ha tagit skada av den. Det innebär att regler 

appliceras mer på vissa än på andra och kan till exempel försätta vissa personer i en situation 



där de löper större risk för att straffas, och att straffas hårdare än en annan person. Till sist 

tillämpas vissa regler endast när de får specifika konsekvenser. Till exempel kan det vara 

lättare för en grupp att undkomma bestraffning för något som är tabu än för andra grupper. 

Förmågan att skapa regler och tillämpa de på andra åligger de som har den politiska och 

ekonomiska makten, vilka grundar sig på ålder, kön, etnicitet och klass. Slutligen finns det i 

Beckers (Ibid) teori en modell för att beskriva kategorier som gör åtskillnad mellan olika slags 

avvikelser. 

Figur 1. Typer av avvikande beteende 

                                                          Lydigt beteende           Regelbrytande beteende   

   

Upplevs som avvikande 

 

 

Upplevs inte som avvikande 

 

(Becker 2006 (1963):31) 

Det konforma beteendet har en person som följer regler och även uppfattas följa dessa regler 

av andra. Den rent avvikande beteendetypen bryter mot reglerna och uppfattas även av andra 

som regelbrytande. De andra två kategorierna är mer komplexa. En falskt anklagad person har 

inte brutit mot regler, men uppfattas av andra som regelbrytande. Exempelvis förekommer 

detta i rätten, men då finns process- och bevisregler som måste följas. I de icke-rättsliga 

sammanhangen finns dock inte samma skydd för att inte bli falskt anklagad och därmed 

straffad/stämplad. Ett simplifierat exempel är en ung kille med utländsk bakgrund som gång 

på gång blir stoppad av polis och misstänks för brott. Det hemligt avvikande beteendet 

innebär att en otillbörlig handling begås, men ingen märker det. Exempelvis upptäcks inte alla 

som missbrukar narkotika. Vissa personer kan utåt sett leva ett ytterst normalt liv, men bryta 

mot reglerna i hemlighet och använda narkotika. Genom att använda sig av dessa olika 

kategorier vill Becker (2006 [1963]) lyfta fram de skillnader som finns och att hantering av 

dessa beteenden på ett likartat sätt kan leda till att fel saker förklaras. Exempelvis kan en 

pojke som ovetandes en kväll umgås i utkanten på en grupp ungdomsbrottslingar bli anhållen 

och misstänkt för samma brott som de andra. Därmed kommer han att finnas med i den 
5 
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officiella statistiken som ungdomsbrottsling fastän han egentligen inte är det. De som då 

försöker finna förklaring till ungdomsbrottslighet kommer att förklara fallen likartat, trots att 

förklaringarna skiljer sig åt. Således har avslöjandet och stämplingen som avvikare viktiga 

följder för en individs fortsatta sociala deltagande och självbild. 

2.2 Sammanfattning av Ted Goldbergs teori 

Goldberg (1993) utgår ifrån att en person med negativ självbild har lärt sig genom processer 

av signifikanta andra att denne inte överensstämmer med mallen om hur en individ bör vara. 

Processen är själva stämplingen med upprepade negativa reaktioner från signifikanta andra 

som sammantaget leder till en omdefinierad självbild hos personen som blir mer negativ än 

vad den dittills varit. Därmed påverkar en längre tids händelser en individs självbild, såväl 

stora som små. Avvikarkarriärmodellen Goldberg (Ibid) anger fyra faktorer som påverkar en 

individs risk att avvika. Det första är föräldrars stämpling. Goldberg (Ibid) utgår ifrån (till 

skillnad från andra stämplingsteoretiker) att människor föds utan självbild och genom 

föräldrarna lär sig normerna. När ett barn, som i vanliga fall beter sig korrekt men sedan utför 

en oacceptabel handling och blir tillsagd handlar det enligt Goldberg om primär avvikelse. 

När barn får budskap om att det inte bara är en aktuell aktivitet som är fel utan även deras hela 

person sker föräldrars stämpling. Detta är det första stadiet i avvikarkarriären. När barnet väl 

blir äldre och tar sig ut i världen och får fler signifikanta andra än föräldrarna, ges möjlighet 

till fler responser på beteendet. Ju äldre en individ blir desto mer påverkan sker via socialt 

styre. Liksom att barnet lärt sig i hemmet om att det kan vara en bra person, men ibland bete 

sig på ett felaktigt sätt och tillrättavisas, kommer barnet att få uppleva detta ute i samhället. 

Detsamma gäller att individer ibland enbart får negativ respons från samhället och ses som en 

dålig person med ett felaktigt beteende. På det sättet påverkar omgivningens reaktioner och 

leder till samhällelig stämpling, vilket är det andra stadiet i avvikarkarriären. När ett barn har 

börjat förstå de samhälleliga normerna och självbilden har blivit mer etablerad och 

underbyggd kan denne träda in i det tredje stadiet som Goldberg (1993) kallar sekundär 

avvikelse. Denna typ av avvikelse uppträder oftast i tonåren, men kan ibland uppträda tidigare 

och beror på en negativ självbild. Den sekundära avvikelsen innebär att individen medvetet 

bryter mot de kulturella normerna. Detta sker för att personen i viss mån ska försvara sig 

själv, angripa eller anpassa sig till problem orsakade av stämpling. Individen har samtidigt en 

klar bild av vad som är rätt och fel, varför en person med negativ självbild alltmer styrs av den 

och den sociala kontrollen inte fungerar. En individ som redan vet att den är annorlunda, dålig 



och utanför kommer inte att se reaktioner som en vägledning i att bli accepterad i gruppen. 

Istället tolkas de negativa reaktionerna som en bekräftelse på hur ”dålig” individen är. Att 

förändra en sådan självbild tar lång tid och kräver att signifikanta andra undviker att bekräfta 

den negativa självbilden och ger responser som hjälper individer att inleda en lång process 

mot förbättrad självbild. Det fjärde stadiet är en avvikelsespiral som består av fyra element 

och kan ses som en försämring av det tredje stadiet. Spiralens funktion följer nedan och 

beskriver hur stämpling leder till en negativ självbild som i sin tur leder till en sekundär 

avvikelse och som följs av misslyckanden enligt kulturella definitioner. Detta följs av än mer 

stämpling och så fortsätter spiralen. 

Figur 2. Avvikelsespiral 

  

 

 

 

(Goldberg, 1993: 128) 

Sammanfattningsvis kan det sägas att båda teorierna lyfter fram vikten av ett avslöjande och 

stämplingen som avvikare. Inom båda teorierna finns viktiga följder för en individs fortsatta 

sociala deltagande och självbild som kan påverkas negativt och leda till ett kriminellt 

beteende. Teorierna används längre fram i studien för att lyfta fram hur stor stämplingseffekt 

polisen i Rågsved har på ungdomar och om denna, ifall att den existerar, är märkbar hos de 

elever som har intervjuats. Vidare har teorierna modifierats något för att kunna få in 

ytterligare faktorer i stämplingsprocessen. 

 

3. Tidigare forskning 

Ungdomar som ämne berörs av flertalet forskare med olika utgångssätt och från olika 

perspektiv. I den här studien bör först och främst det som hittills studerats i Sverige beröras då 

det finns ett klart samband. Det är också intressant att väga in forskning från andra länder, 

men eftersom andra länder har olika sociala system och har andra problemområden som 
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åtgärdas olika både politiskt och polisiärt, är dessa studier av sekundär art. I tidigare forskning 

som berör liknande ämnen finns det ingen som berör just Rågsved med den utgångspunkt som 

den här studien har. Ämnet är brett och många studier kan lyftas fram som berör liknande 

ämne, det finns dock en avgränsning som gäller ungdomar som bor och studerar i Rågsved 

samt vad de har för uppfattningar och tolkningar angående sin närmiljö och det polisiära 

arbete som utförs just där. Tidigare forskning som behandlas i det här kapitlet ska därför ses 

som en sorts guidning för studien för att bättre förstå den kommande resultat- och 

analysdelen.  

Les Back har i sin bok New Ethnicities and Urban Cultures (1996) beskrivit ungdomars liv i 

förortsområden till London genom att förhålla sig till rasism, olika kulturella strömningar och 

sociala villkor som skapar synkretiska (religion- och kulturblandade) identiteter och nya 

etniciteter. Ungdomarna skapar nya identiteter och etniciteter genom att göra nya 

förhandlingar med det gamla, det nya och de sociala villkoren. På detta sätt får ungdomarna 

en mening som hjälper dem att orientera sig i en multikulturell miljö och vardag. 

Bostadsområdet är denna viktiga punkt som skapar de nya identiteterna och etniciteterna 

genom att vara källan till vardagliga erfarenheter, integrera ungdomarnas självförståelse och 

praktiker samtidigt som bostadsområdet utgör förutsättningen för ungdomarnas livsvillkor. På 

detta sätt kan Rågsved och dess ungdomar jämföras, eftersom de lever i en miljö som både 

skapar deras livsförutsättningar och påverkar deras identitet. Back (1996) kommer därmed 

fram till att ungdomarna skapar nya allianser och nya kulturella gränser varje dag samtidigt 

som de får hantera villkoren för sitt deltagande i olika samhällsarenor. 

Ytterligare utländsk forskning finns från USA där subkulturer och dess funktion har studerats 

utifrån socialekologiska teorier. Shaw och McKay (1942) delade upp en storstad i fem zoner 

och studerade varje zon för sig. Zon ett utgör stadens kärna och centrum, zon två är stadens 

äldsta del som är en övergångszon eller ett slumområde, zon tre innefattar bostäder där 

yrkesutbildade arbetare bor, zon fyra innefattar bättre bostadsområden med villor och 

lägenheter medan zon fem utgör förstäder. De kom fram till att brottsligheten var störst i zon 

två där även andra problem så som dålig folkhälsa och fattigdom existerade. I denna zon 

saknades mellanmänskliga relationer då majoriteten bodde där tillfälligt och hoppades på en 

förbättring genom zonbyte. Detta gjorde de mänskliga relationerna sämre: många familjer var 

splittrade och välfungerande sociala institutioner saknades. I denna studie kan Rågsved 
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jämföras med zon två, trots att det finns olikheter mellan svenska och amerikanske förorter. 

Rågsved är Stockholmsförort med segregering, kriminalitet och delvis fattigdom som 

problematik (Socialtjänsteförvaltningen, 2008). Vad Shaw och McKay (1942) fann var att det 

i dessa områden existerade en social desorganisation. I fattiga områden tycktes det finnas 

normer och värderingar som stöttade brottsligt beteende och var tillräckligt kraftfulla för att 

styra ungdomars beteende. Vad forskarna vidare fann var att det inte hade någon betydelse 

vilka etniska grupper som bodde i området, utan det var omständigheterna under vilka de 

levde som påverkade brottsligheten. En annan forskare, Merton (1938/1957), såg istället för 

social desorganisation samhällsstrukturen som roten till avvikande beteende. Enligt honom är 

det en för stor fokusering på etablerade livsmål som bygger på medelklassens värderingar som 

orsakar sociala problem i samhället. Enligt honom gäller det att personer/grupper har rätt 

medel för att uppnå en god anpassningsstrategi. Merton ställer upp fem anpassningsstrategier: 

konformitet, innovation, ritualism, tillbakadragande och uppror. För den här studien är det 

lämpligt att diskutera innovation kortfattat. Innovation berör en individ som uppfattar målen, 

men inte har medlen för att uppnå dessa. I en förort där fattiga lever kommer det att således 

upplevas som påfrestande att inte kunna ta sig förbi motsättningen mellan mål och medel, 

vilket ökar risken för avvikande beteende. Bristande kulturkompetens, språkkunskaper 

och/eller diskriminering är några av dessa motsättningar. Följande brister existerar i viss mån 

i Rågsved och innebär att medelklassens mål blir svåra att nå med de medel som finns 

tillhands för boende i Rågsved.  

Sernhede (2002) tar upp problematiken inom ramen för Göteborgs etniska boendesegregation 

i hyresrättsområden. I sin bok tar han upp livsvillkor och kulturella uttryck i segregationens 

och det nya klassamhällets Sverige. Han påvisar även problematiken med ett socialt mönster 

där framväxten av bostadsområden med hög andel så kallade invandrare korrelerar med 

andelen låginkomsttagare och socialbidragsberoende. Bilden av dessa områden är media med 

och påverkar på ett sådant sätt att bofast individer i området är detsamma som att betraktas 

som ett socialt problem. Visserligen påpekar Sernhede att majoriteten av invånarna i dessa 

stadsdelar i själva verket inte har fastnat i ett sådant utanförskap, men att det finns tendenser i 

områden där grupperna av bidragsberoende och marginaliserade som tenderar att färga ett helt 

områdes sociala liv. Sernhede menar att det främst går att se boendesituationen utifrån 

tillgången på socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital då inte alla invandrare möter samma 

svårigheter att ta sig in på till exempel arbetsmarknaden. En vit nordamerikansk man med hög 
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utbildning bemöts på ett annat sätt av svenska myndigheter än en lågutbildad flykting från till 

exempel mellanöstern. Den etniska boendesegregationen beror på faktorer som diskriminering 

inom arbetsmarknaden men även inom bostadsmarknaden. Att det dessutom från media flödar 

ut stereotyper om dessa bostadsområden och människor som bor där underlättar inte 

problematiken. Denna typ av stigmatisering kan leda till en strategi för att erövra respekt 

genom att faktiskt agera på ett sådant sätt som den bild media levererar ut till samhället. 

Samtidigt kan stigmatiseringen leda till en avsaknad av förutsättningar för utvecklandet av 

interpersonell tillit, vilket i sin tur leder till en försvagad solidaritetskänsla. Bilderna av den 

”hotfulla ungdomen i den farliga förorten” florerar tack vare media och tränger in i 

medvetandet hos allmänheten, så även socialarbetare, lärare och fritidsledare som arbetar i 

dessa områden. Sernhede påvisar att den bild media har inpräntat faktiskt inte stämmer 

överens med polisens statistik, men det har inte påverkat den stora utbredningen av det 

negativa tankesätt som kommer till uttryck när det talas om förorter i Sverige. 

Ytterligare svensk forskning om förorter har gjorts av Susanne Urban (2008) som i boken Den 

kalla och varma staden dels går igenom hur det kom sig att miljonprojektsområdena blev 

invandrartäta dels hur boendesegregation och arbetssegmentering kan tänkas åtgärdas. Den 

bostadssegregation som tidigare berodde på fattigdom bland svenska invånare under 1970-

1980-talet kom under 1990-talet att förknippas med utlandsfödda från länder med problem 

som fattigdom. Kommuner började hänvisa invandrare till dessa områden och eftersom 

många på grund av ekonomiska skäl inte hade mycket andra alternativ att välja på flyttade de 

dit. Dessa miljonprojektsområden har sedan blivit allt mer segregerade. Urban söker 

förklaring i ekonomiska faktorer som starkt påverkar valet av boendeform och område, men 

söker också förklaring i grupptillhörighet. Upplevt och verkligt utanförskap tillhör 

förklaringar till att etniska nätverk upprätthålls. Det intressanta är att i diskussioner har det 

ansetts problematiskt att invandrare bosätter sig i samma område, men inte att de arbetar på 

samma arbetsplatser. Urban kommer fram till att det inte i första hand är koncentrationen av 

utlandsfödda som leder till ett bostadsområdes lägre valdeltagande, skolbetyg och 

arbetslöshet, utan det är bostadsområdets socioekonomiska sammansättning som styr detta. 

För att kunna påverka detta handlar det om en individs makt att påverka hur denne och dess 

grupp uppfattas av andra. Således är det ekonomiska faktorer påverkar individers möjligheter, 

men att det även kan handla om etniska nätverk som med sina egna strategier tillsammans 

med integrationspolitik och arbetsgivares rekryteringspraktik verkar i en riktning mot en 
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”inkluderande underordning”. Invandrare tar sig alltså in i arbetslivet men bara i 

låglönebranscher med en underordnad position i samhällets maktstruktur som följd. 

Nihad Bunar (2009) undersöker i sin bok När marknaden kom till förorten hur utbildningens 

kvasimarknad, i form av valfrihet, konkurrens och symboliskt kapital påverkar 

skolutvecklingen i bland annat ett antal mångkulturella skolor i svenska storstadsområden. 

Bunar kommer bland annat fram till att de flesta ungdomar som intervjuats trivs med området, 

skolan, vänner och även skolans kvalité. Den kulturella mångfalden leder till en framväxt av 

nya etniciteter med nya språkformer och stilar. Valet att byta skola beror på det symboliska 

kapital skolor har, det vill säga hur väl de lärde sig att tala svenska, om betygen verkligen 

speglade deras kunskaper och om de förvärvade ett för samhället accepterat beteende och 

normer. Flickor och elever med högre betyg tenderar att lämna skolorna i förorten till förmån 

för andra skolor och effekten är att det sänker genomsnittsbetyget för mångkulturella skolor. 

Detta bidrar i sin tur till att tilliten till just de mångkulturella skolornas arbete och 

utbildningsutbud sjunker. Det som främst påverkar eleverna i dessa skolor är dock isolering, 

låga förväntningar, ett annorlunda språk och en annorlunda kultur samt ifrågasatt tillit och 

brist på erkännande. Således kan det leda till en stigmatisering och ungdomarna påverkas och 

gör detta till en del av deras självförståelse och handlingar. En av lösningarna på 

problematiken finns i ett tydligt och kontinuerligt budskap som når föräldrar men också 

allmänheten. 

Som det framgår av denna korta litteraturgenomgång existerar det problematik med bland 

annat kriminalitet som är kopplat till just marginaliserade områden. Dessa är värda att ta upp 

då de kan kopplas till Rågsved i och med vissa likheter samtidigt som en förståelse för ett 

sådant område kan nås. Segregerade miljöer placerade utanför stadskärnan, med en svag 

socioekonomisk sammansättning och med egna normer och värderingar som påverkar 

individers förutsättningar i livet och identitet, men också ett samhälle som pekar ut denna 

specifika miljö som just problematisk, är kort vad dessa texter har berört. 

4. Metod och data 

I detta kapitel diskuteras urvalet, valet av metod och en beskrivning av datainsamlingen. Det 

följs av en diskussion utifrån kvalitativa studiers för- och nackdelar avseende validitet, 



12 

 

reliabilitet och generaliserbarhet. Avsnittet innefattar slutligen en etisk diskussion kring de 

intervjuer som har genomförts. 

4.1 Urval 

Valet av grundskola blev ett så kallat kriterieurval eftersom fokus låg på att finna en 

kommunal skola som låg i ett marginaliserat förortsområde i Stockholm och samtidigt finna 

en rektor som kunde agera som nyckelinformant. Valet av elever var även det ett kriterieurval, 

då nyckelinformanten blev informerad om att välja ut cirka 10 killar i nionde klass som inte 

sticker ut ur mängden på endera positivt eller negativt sätt. Med detta menas att det inte skulle 

vara ungdomar som är toppelever, men inte heller ungdomar som ligger på botten av sitt 

skolpresterande, för att studiens resultat inte ska bli skevt utan i den mån det går avspegla den 

generelle ungdomen som går i årskurs nio på Rågsvedsskolan.  Valet att endast intervjua killar 

beror på att det begås mer brott bland män än kvinnor oavsett ålder (Brottsförebyggande 

rådet, 2009), varför yngre killar torde ligga i större riskzon än tjejer för att hamna i möte med 

polis och att kunna bli stämplade. 

4.2 Datainsamling 

För att nå syftet med denna studie har valet av metod blivit semistrukturerade intervjuer då 

intervjuer ger en god inblick i individers erfarenheter, attityder och känslor. Den 

semistrukturerade intervjun innebär att frågorna är uppställda, men att den intervjuade har 

möjlighet att utveckla svaren. I denna studie ställdes ett par temafrågor till samtliga 

intervjudeltagare som lämnade utrymme för diskussion och fördjupande av svar. Genom att 

tillåta intervjudeltagarna att utforma sina egna personliga åsikter och svar kunde följdfrågor 

komma som i vissa fall var unika för intervjun. Det leder till att en persons svar utvecklas än 

mer för en ökad förståelse hos forskaren som sedan kan göra en god tolkning i analysen. 

Samtidigt som intervjuvarianten innehåller struktur för att kunna skapa jämförbarhet, ger den 

också möjlighet till fördjupning vissa frågor, vilket för denna studie är högst väsentligt (May, 

2001). 

Genom att bestämma tid med rektor Annika Falk-Hedås på Rågsvedskolan fick jag komma i 

kontakt med 11 killar som går i nionde klass på Rågsvedskolan. Totalt utfördes tre inspelade 

typer av fokusgruppintervjuer. På grund av tekniska problem spelades inte två intervjuer in 

utan istället fick anteckningar föras. Den tredje spelades in som planerat. Genom att anteckna 



13 

 

under intervjuerna och skriva ner svaren kort därefter att de genomförts, har risken att förlora 

viktigt material minimerats. Valet av fokusgrupper består av betoningen på ett visst 

ämnesområde och tanken att intervjupersonerna kan föra djupare diskussioner utifrån 

reaktioner på olika åsikter om ämnet (Bryman, 2001). Fokusgrupperna ska dock inte ses strikt 

som just sådana, då det främsta syftet inte har varit att studera individerna i egenskap av 

gruppmedlemmar utan deras erfarenheter och tolkningar av polisen i Rågsved. Inför varje 

intervjutillfälle gjordes en presentation av studiens syfte, en förklaring av medverkarnas roll 

och deras villkor för projektet för att informationskravet och samtyckeskravet som 

Vetenskapsrådet (2002) ställer upp ska uppfyllas. Ungdomarna blev informerade om att inga 

namn skulle förekomma och att ändamålet är forskning. Valet att namnge Rågsved godkändes 

av rektorn för Rågsvedsskolan och eleverna i och med att frågorna inte var av särdeles känslig 

art och de facto att de hade möjlighet att inte svara. På så sätt följdes även premisserna för att 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet skulle uppnås. Viljan att framställa Rågsved i 

arbetet har med en viss egenkänsla att göra då det helt enkelt upplevs mer gemytligt att 

använda riktiga namn samtidigt som det blir enklare att få fram en bild av vad för typ av 

område studien berör, dock är de namn som finns under resultatdelen fingerade.

4.3 Kriterier för studien 

Under denna del diskuteras studiens validitet, reliabilitet samt möjligheten till 

generaliseringar. Avsnittet är ämnat att ses som en typ av kriterier som ställts upp för att 

uppnå en god kvalité på studien. Viktigt att åtskilja är ungdomarnas trygghetskänsla som de 

får av området och trygghetskänslan som de får av polisen. Detta görs genom att få fram 

tolkningar från intervjuer där frågorna först startar med att försöka få fram hur ungdomarna 

tänker om området i sig, för att sedan gå över till ungdomarnas trygghetstankar och känslor 

kring polisen. För att kunna svara på frågeställningen och uppnå syftet med denna studie bör 

det förstås hur ungdomarna upplever området innan forskaren går in på hur ungdomarna 

upplever polisen. En viss miljö kan upplevas på olika vis och därför kan även poliser i olika 

miljöer upplevas olika utifrån de preferenser som finns i miljön. Dessutom kan en direkt 

diskussion om poliser och stämpling påverka intervjudeltagarna att svara på ett sätt som ska 

vara tillfredsställande för forskaren. Därför har ledande frågor undvikits så långt det går i 

intervjuschemat. 
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4.3.1 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det som man har för avsikt att mäta (Frankfort- Nachmias och 

Nachmias, 1996). Det finns tre kriterier som bör uppfyllas för att intervjuerna ska bli lyckade. 

Det första är tillgänglighet, vilket innebär att personen som intervjuas har den information 

som intervjuaren söker. Valet av intervjupersoner har därför blivit killar som går i nionde 

klass på Rågsvedskolan som har sina egna tolkningar och upplevelser av polisen i Rågsved.  

Det andra kriteriet är kognition, vilket betyder att den intervjuade bör förstå vad som krävs av 

honom eller henne för att rollen som respondent ska uppfyllas. Det är också viktigt att de 

intervjuade inte bara innehar information utan också förstår vad som förväntas av dem. Därför 

har det vid varje intervju gjorts en presentation av studiens syfte och forskarens intresse för 

det berörda ämnet samt givits en förklaring av vad som önskas av intervjupersonerna. Hade 

det inte gjorts, hade det funnits en risk för att intervjupersonerna skulle ha känt olust för att de 

inte vet vad som komma skall, vilket i sin tur kunde ha påverkat utsagorna och varit negativt 

för studien. I studiens semistrukturerade intervjuformat styrs detta dels av intervjuformuläret 

dels av intervjuaren. Det slutliga kriteriet som behövs är motivation. Då samarbete är en 

grundläggande förutsättning för att en intervju ska kunna genomföras, måste respondenten få 

känna att dess deltagande och svar är betydelsefulla. Samtliga intervjudeltagare har givit ett 

intryck av att vara motiverade till att ställa upp och återge sin åsikt om ämnet varefter studiens 

syfte har förklarats då samtliga deltagit aktivt under intervjuförloppen (May, 2001). 

Validiteten styrs också av utskrifterna av intervjuerna eftersom dessa är tolkande 

konstruktioner av forskaren som har utfört intervjuerna. Därför har det i studien funnits ett 

försök till att ge ordagranna återgivningar som krävs för språklig analys i den mån det går. 

Det är nämligen viktigt att ha i åtanke att tal- och skriftspråket skiljer sig åt när man 

analyserar en intervju, varför det i vissa fall kan underlätta att transkribera intervjuerna från 

talspråk till ett skriftspråk. Detta underlättar för andra som läser studien, men även för den 

som tolkar resultatet (Kvale, 1997). 

4.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet uppnås när resultaten är upprepbara, det vill säga att samma mätningar genomförs 

vid olika tillfällen, men ger samma resultat (May, 2001). Målet med denna studie är inte att få 

en kvantitativ undersökning som påvisar resultat över till exempel hela Sveriges ungdomars 

tolkningar och uppfattningar av polisen, utan målet är att få djupare svar som analyseras, 
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diskuteras och delvis jämförs gällande tolkningar och uppfattningar om polisen och dess 

effekt i Rågsved.  För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt bör det centrala ligga i vart 

frågorna leder och om de kan leda i relevanta riktningar som berör ämnet och inte leda till 

utsvävningar. Intervjuer kan se olika ut beroende på vem som intervjuar och därmed kan 

reproducerbarheten i denna studie ifrågasättas. Dock har det åstadkommits en större möjlighet 

till reproducerbarhet genom att huvudfrågor har ställts där svaren i en upprepad studie med 

intervjupersonerna kan förväntas bli snarlika då individerna antagligen behåller sina 

värderingar, uppfattningar och tolkningar. Sålunda innebär det att en sekundär intervju och 

studie har stor sannolikhet att generera samma resultat. Varje tolkning innebär en sorts 

förnyelse som tolkaren i sin tur påverkar. Därför har avsikten i denna studie varit att försöka 

behålla talspråket vid transkribering i den mån det går och det har även utförts läsning av 

andra utomstående. Detta för att eventuellt komplettera tolkningar och uppfattningar av 

intervjuerna samt dokumenten vid transkribering, resultatredovisning och analys för att stärka 

reliabiliteten (Kvale, 1997). 

4.3.3 Generaliserbarhet 

Forskningsresultat förknippas ofta med generaliserbarhet, men för en kvalitativ studie som 

denna är det främst en god förståelse som kan ges. Genom att resonera, argumentera och 

teoretisera kan det föras fram en förståelse som antingen gör generaliseringen rimlig att anta 

eller intressant att reflektera över. Studien uppnår riktighet i tolkningarna då det har legat ett 

fokus på att uppfylla ett krav på en god tolkning som har en central konsistens enligt ett 

hermeneutiskt perspektiv. Det har även under studiens gång funnits en avsikt att åstadkomma 

ett logiskt och lättförstående tolkningsmönster. Till sist har ett försök till att ge läsaren en 

möjlighet att genomföra en egen bedömning av de tolkningar som uppvisas, gjorts genom ett 

redovisande av teoretiska utgångspunkter (Thomsson, 2002). 

5. Resultat och analys 

Intervjuerna startades med frågor som berörde upplevelsen av Rågsved. Följande sades i den 

första intervjun:  

Mario: Rågsved är ok. Det är lite för mycket problem med kriminalitet men det är skönt att 

alla känner varandra. På kvällen ibland när man kommer hem med tåget så kan det kännas 

otryggt. Det är mörkt och man ser inte lika mycket av vad som händer så då kan man bli 

lite orolig…ja det är väl det att alla känner alla som gör det bra. 
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Roberto: Det är mycket klotter och skadegörelse och det gör så att det inte ser så bra ut 

här, men annars är Rågsved bra. Man vet ju vilka alla är, men vissa gör saker andra inte 

gör. Så är det bara.

Michel: Asså man känner de flesta och det är ganska schysst då. Det finns liksom bra 

saker. 

Gemensamma nämnare för vad som upplevs positivt och vad som upplevs som negativt i 

Rågsved förekom även i den andra och tredje intervjun. Vetskapen att alla som bor i Rågsved 

känner igen varandra tycks öka känslan av gemenskap och tryggheten, fastän människors 

beteende skiljer sig åt i bland annat kriminalitet eller skötsamhet. Liknande resultat påvisas 

även av Back (1996) och Bunar (2009), som båda finner ungdomar som skapar en 

gemensamhet trots flera olikheter ibland annat kulturell bakgrund. Vidare nämns kriminalitet 

som det mest negativa inslaget följt av hur det ser ut i Rågsved på grund av klotter och 

skadegörelse. Så här svarade intervjupersonerna i den andra och tredje intervjun om hur de 

upplevde Rågsved. 

Djamal: Rågsved är bra, man känner alla och det är soft liksom. Folk utifrån de får en 

annan bild för att tidningarna skriver annat, men jag tycker det är bra här/…/ja det är 

inte så mycket som alla tror.

Ali: Ja Rågsved är bra och visst det är mycket kriminalitet men det är ändå bra på andra 

sätt som att alla känner alla.

Muhammad: Allt från skadegörelse till misshandel till snatteri ja en massa såna 

saker…det är det som gör det dåligt. 

Josef: Så länge man vet att man har sina kompisar så är det lugnt…

Abdi: Man känner ju alla här, vi har ju bott här hela vårt liv och det gör det bra/…/Det 

är bra, det finns fritidsgårdar som man kan umgås och träffa sina vänner på, det finns 

lekplatser för att leka. Det finns ganska mycket bra saker. 

Carlos: Men om man inte känner nån här då måste man kolla bak så här hela tiden. 

Utifrån ovanstående beskrivning tycks de negativa inslagen inte väga över det som upplevs 

positivt, det vill säga gemenskapen som återfinns i ett mindre område som Rågsved, där 

majoriteten känner varandra, vilket i sin tur påverkar känslan av trygghet positivt. Utöver 

detta nämns även medias påverkan i den negativa bild som människor utifrån (enligt de 

intervjuade) har och detta är ett återkommande tema i intervjuerna. Som Sernhede (2002) 
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framhåller har media en stor roll i påverkan av allmänhetens stereotypa bild av förorter. Det 

kan i sin tur leda till en sådan stigmatisering att individer agerar efter en bild som media 

levererar för att vinna respekt. Denna typ av bild påverkar även socialarbetare och lärare med 

flera som har en stor roll i ungdomars liv, inte minst i utsatta förorter. Betydelsen av detta för 

elever som går i Rågsvedskolan blir därmed högsta prioritet: att inneha personal som inte har 

en stereotyp bild och ändra på premisserna för både ungdomarna och de som arbetar med 

dem, för att stereotypa bilder inte ska kunna smyga sig in i miljön och bland personal. 

När diskussionen fördes om omständigheter som påverkar bland annat trygghetskänslan och 

områdets problem med kriminalitet sades följande i den första intervjun: 

Elias: Det finns ju de gamla som knarkar som kan vara jobbiga. Det är inte så roligt att 

gå förbi de. Sen är det ju så att det finns gäng (kriminella) 

 Roberto: Ja det är inte mycket svenskar här och sen tycker jag att det är problem för att 

ibland/…/Asså folk från andra länder de lever efter det som var i deras land, de regler 

som var där och vissa vet inte att det kan vara olagligt här så det är ju ett problem 

Mario: Ja asså det behövs fler poliser. För ser man att det finns poliser då gör man inget. 

Och om jag är på väg hem eller nån annanstans då känns det bättre om man ser polisen 

Michel: Ja det tycker jag också. Kriminalitet är största problemet här. 

Mario: Men sen så står det ju aldrig nåt bra om Rågsved, det står ju bara dåliga grejer (i 

media). Det behövs mer poliser. I början när de öppnade här då syntes de mer, men nu 

syns de inte lika mycket, eller ja enligt mig… 

Återigen lyfts medias roll och även i intervjugrupp tre diskuterades medias roll i 

framställningen av Rågsved.  

Muhammad: Asså alltid när de skriver så är det ju nånting dåligt 

Juan: Nej de skriver ju aldrig nånting bra 

Carlos: Ja det är alltid ”Någon har blivit misshandlad i Rågsved, någon har dött” 

Josef: Ja de uppmärksammar det mest och självklart får Rågsved ett rykte då/…/Det är ju 

media som ger folk här i Stockholm information, asså t.ex om nån frågar vilken skola man 

går på och man säger Rågsvedskolan, då de bara: ”Va?” och då frågar vissa om man 

har kriminell bakgrund, och då känner man så här varför tror du det? Asså det är massa 

fördomar på direkten 
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Abdi: Och samtidigt är det vårt fel också för asså om medierna ska kunna skriva nånting 

så måste vi ju också ha gjort nånting, men de skriver ju aldrig t.ex. ”Testa Rågsved” utan 

det är alltid bara dåliga saker. Det är deras jobb men fortfarande blir det fel 

Uttalanden om ett större behov av mer aktiv polis nämns i intervju ett och två för att öka 

trygghetskänslan och minska brottsligheten. Även problematiken med ett område med stor 

andel invandrare berörs på sådant sätt att individer som inte innehar kunskap om de regler och 

normer som finns i Sverige därmed inte har särskilt bra förutsättningar för att lära sig detta, då 

det kan tänkas att det saknas grupper som bor i Rågsved som kan representera gällande 

normer och regler i Sverige, varför poliskontoret kom till. Koncentrationen av utlandsfödda är 

i sig inte det problematiska om jämförelse med Urban (2008) görs. Det är den inbyggda 

socioekonomiska sammansättningen som är med och påverkar strategier från etniska nätverk 

och integrationspolitiken samt arbetsgivarens rekryteringspraktik som går mot inkluderande 

underordning. Som en av ungdomarna nämnde i intervjun, hade dennes far en helt annan bild 

av hur sonen skulle bete sig än vad de svenska normerna godkänner. Bristen av kontakt med 

”det svenska” kan utifrån Urbans (2008) studier dels vara självvalt, dels vara ett sätt för den 

normföljande svenska majoriteten i samhället att behålla en överordnad makt gentemot 

invandrare. Detta i sig blir en cirkel som är svår att bryta, då det är svårt att avgöra vad som 

faktiskt kommer först: utlandsföddas strategier som leder till arbete i låglönebranscher eller 

den svenska arbetsrekryteringens praktik. Då kan även jämförelse med valet av beteende 

göras, då det är svårt att avgöra om individers vilja till anpassning till rådande normer är 

självvalda eller ett stigmatiserat beteende. För övrigt ses inte den segregering som existerar i 

Rågsved vara det största problemet för de intervjuade utan snarare är det bristen på ordning 

och reda. Ordning och reda kan kopplas till de rådande normer och regler som finns i ett 

samhälle, men när det i ett stort samhälle tillåts skapas mindre samhällen med egna normer, 

blir det svårt för boende i dessa att ta till sig just allmännt rådande normer och regler.  

Djamal: Det finns en del bråk och så men känner man folk här så är det lugnt/…/Det 

spelar ingen roll vilken tid på dygnet det är, man är trygg ändå för man känner alla/…/Ja 

men det är oftast därför det är problem här, folk kommer utifrån och det blir bråk/…/Jag 

tycker inte att det är så mycket problem egentligen, asså polisen de jiddrar med de dem 

vill 

Ali: Ja det blir ju problem och bråk ibland på skolan och sen händer det annat på 

kvällarna men det är så…känner du folk så är det lugnt/…/Ja det är mer om det kommer 

folk utifrån då är det en annan sak. Det är då det kan bli gängbråk 
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Vid diskussion om Rågsveds negativa sidor nämns det även i intervjugrupp tre att kriminalitet 

och segregation är ett problem. Kriminaliteten tycks vara, enligt de intervjuade i grupp tre, en 

orsak till segregationen då en av intervjupersonerna säger att det är därför alla svenskar har 

flyttat och de andra instämmer i påståendet. Kriminaliteten tycks färga hela Rågsved och 

påverka utanförskapet än mer. Om detta kopplas ihop till Shaw och McKay (1942) går det att 

se en riktning mot zon två, dock med visst förbehåll då zonerna är uppbyggda på olika sätt i 

USA och i Sverige. En av egenskaperna för zon två var att detta var ett tillfälligt område att 

bo i och att relationerna var ytliga. De svenskar, som enligt de intervjuade har flyttat, kan 

således ha gjort det på grund av viljan att ta sig till bättre zoner, men även blivit påverkade att 

flytta då området har tyngts av kriminalitet. Shaw och McKay (1942) fann att det i områden 

som dessa fanns normer och värderingar som stöttade brottsligt beteende. (I fallet Rågsved 

kan det finnas normer som skapas och lättare accepterar brottsligheten, detta skulle kunna 

bero på de mål som finns med få medel att tillgå) Utifrån Merton (1938/1957) finns det 

motsättningar mellan mål och medel i ett område som Rågsved då majoriteten boende där inte 

har samma medel att tillgodose sig de mål som medelklassen uppställer. Brister i 

kulturkompetens, språkkunskaper och/eller diskriminering är de främsta motsättningarna för 

individer i Rågsved. Dessa motsättningar ökar risken för avvikande beteende på så sätt att 

andra medel, exempelvis kriminalitet, används för att uppnå vissa mål.  

Det fördes även en diskussion om betydelsen av att vara svensk eller ej för att leva och smälta 

in i miljön i Rågsved. Att bli accepterad hängde mer ihop med hur individen var som person, 

än dennes etniska bakgrund. Att vara sig själv oavsett bakgrund var det viktigaste för att 

smälta in i miljön i Rågsved, men det berodde också på vilket umgänge som söktes.  

Carlos: Men jag tror att alla är välkomna men på vissa villkor för vissa personer har 

olika villkor för att man ska kunna va med den, det kan va att man måste va stark kunna 

göra olika saker man måste va på ett visst sätt också för att va med där och sen på andra 

ställen asså det är olika 

Vad som lyftes fram var att den etniska bakgrunden inte hade lika stor betydelse för att 

accepteras utan snarare var det attityden hos en person som avgjorde ifall denne skulle 

accepteras. Avseende Rågsveds negativa sidor svarade som sagt samtliga i intervjugrupp tre 

att kriminaliteten var det största problemet, men att det inte påverkade den egna tryggheten 

särskilt mycket. En återkommande känsla som (även enligt denna intervjugrupp) skapar 

trygghet är det faktum att majoriteten av invånarna i Rågsved känner igen varandra. 
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Josef: Asså jag tror inte att nån av oss här känner sig osäker här, som sagt hemmaplan 

här i Rågsved 

Juan: Ja man känner alla liksom 

Tryggheten avser först och främst de som bor i området. Vad gäller utomstående framgår det 

att åldersgrupp och besökets syfte påverkar en del av tryggheten för den besökande individen. 

Vidare är Stockholms förorter byggda på ett sådant sätt att människor ska ha det nödvändiga 

inom räckhåll och inte behöva resa till andra områden, vilket i sig innebär en åtskillnad på 

områden. Tanken att skapa integration efter efterkrigstidens modell ledde till det motsatta i 

vår tid (Lilja, 2008). Stora skillnader mellan områden leder även till att det centrala 

Stockholm blir en integrerad punkt, medan andra områden endast besöks om det finns ett 

tydligt syfte. 

Abdi: Asså jag tro inte att man direkt känner när man kommer hit, asså det finns ju..det 

ser ju inte så himla farligt ut/…/det ser ganska bra ut tycker jag. 

Josef: Asså man kan inte komma hit bara hur som helst, t.ex det är ett gäng här 

som…alltså det är ens fördom förstår du och sen om andra kommer men ja det beror på 

va de ska göra här och så där. 

Muhammad: Det beror ju också på vilken åldersgrupp, en liten kille bryr sig ju ingen om 

När intervjuerna gick vidare till polisens funktion i samhället i sin helhet och i synnerhet 

Rågsved samt om denna funktion var bra, rådde det delade meningar i de olika 

intervjugrupperna. I intervjugrupp ett ansågs polisen vara ett bra inslag i vardagen som 

verkligen behövs. En av intervjupersonerna berättade dock om en incident denne varit med 

om för att förklara att han inte alltid upplevde att polisens arbete var välfungerande.  

Roberto: Klart att den är bra och de behövs…för asså jag vill ha fler poliser här i alla 

fall. När de öppnade polisstationen så gick de runt och pratade med folk och så men nu 

så syns de inte lika mycket och det är dåligt 

Elias: Ja polisen behövs verkligen här för det är så mycket problem 

Michel: Men ibland tycker jag att polisen de tar fel personer, som en gång när jag hade 

varit och tränat då när jag var på väg hem så joggade jag hemåt och helt plötsligt är det 

några killar som springer bakom mig och jag ser att polisen springer så då stoppade de 

(polisen) mig och frågade vad jag gjorde och vad jag hade i väskan. Sen sa jag till de och 

de släppte mig men det var jobbigt för jag sa att jag inte visste vilka killarna var och att 
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jag bara hade tränat. Men de tryckte mig mot väggen och jag blev rädd. Det var jobbigt 

eftersom jag inte heller hade gjort nåt och de skrek och puttade mig 

Mario: Ja men asså är man schysst mot polisen är de schyssta tillbaka oftast. 

Michels berättelse kan kopplas till Beckers teori om stämpling och den falskt anklagade 

individen. För intervjupersonen upplevdes situationen som påfrestande och trots sin oskuld 

misstänktes han vara en av personerna som polisen jagade. Trots sina förklaringar om sin 

oskuld trycktes intervjupersonen mot väggen och fick utstå vad en skyldig person annars 

skulle ha gjort. Utifrån teorin skulle en upprepad situation som denna så småningom kunna 

leda till stämpling. En händelse som denna kan påverka en individs sociala deltagande och 

självbild negativt, varför det är viktigt att undvika sådana händelser i den mån det går.  

Vidare uttrycktes tankar om polisens arbete och hur arbetet kunde förbättras i Rågsved: 

Roberto: Ja om de är fler poliser, men annars tycker jag att de jobbar bra. De gör ju sitt 

jobb som polis som poliser gör i resten av landet. Ja fler poliser… 

Elias: Ja de måste synas mer som vid centrum och när det är mörkt. Men jag tror att de 

gör det de kan/…/de är här (på skolan) ganska ofta och jag tycker det är bra för det blir 

gängbråk och så fort det blir bråk eller nåt så kommer ju polisen och är med rektorn och 

lärare och sen föräldrar

Intervjupersonerna i grupp två var mer negativa till polisens arbete i Rågsved och påpekade 

att de upplevde sig provocerade av dem. De förstod syftet med att ha poliser i Rågsved, men 

påtalade att det inte hade skett någon positiv förändring i Rågsved. Vidare framkom det att 

intervjupersonerna i grupp två upplevde att polisen alltid tog kontakt med samma personer när 

något olagligt hade hänt och att poliserna som jobbar i Rågsved endast har svensk bakgrund 

och inte är från förorten, varför de omöjligt skulle kunna förstå de intervjuades situation. 

Således existerar det utifrån Beckers teori om stämpling, falskt anklagande personer som 

pekas ut som misstänkta flertalet gånger. Om ett område i sig är stigmatiserande och de 

ungdomar som bor där redan upplever sig stämplade, är det desto viktigare att de inte får 

enbart negativa reaktioner från signifikanta andra (Goldberg, 1993) som till exempel lärare 

och polisen. En sådan reaktion kommer oftast inte att tolkas som vägledning till förbättring, 

utan snarare en bekräftelse på hur icke formbar personen är i andras ögon enligt Goldbergs 

teori om stämpling. 
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Ali: De gör säkert sitt jobb som andra men de provocerar och de är onödiga här. De går 

runt men gör inget. Jag gillar de inte för det händer inget bra/…/Alltså de som är här de 

är inte bra. De provocerar…mycket är deras fel. De borde inte vara här. Det har ju inte 

blivit bättre/…/ Asså jag tycker att de kan stänga ner polisstation. De är ingen idé att de 

är här när de bara provocerar. De tar samma personer till förhör bara för att de har 

tagit de förut. 

Djamal: Nej asså visst det är bra med polis och de som är här gör väl sitt jobb som andra 

poliser i landet, men de gick först runt mycket och sen blev det mindre. Men nu istället så 

fort nåt händer då kontaktar de en och säger att man måste på förhör/…/ Nä det har det 

ju inte (blivit bättre)/…/Det är så…händer nåt då har de alltid några de vill prata med 

Ali: Ja även om man inte har gjort nåt eller varit där så ringer de. De tar vissa för att de 

tror att det alltid är de. Jag tycker att polisen inte behövs här för det har inte blivit bättre. 

De går runt och syns ibland men det är fortfarande problem. Ja sen är det bara svenska 

poliser, eller jag har inte sett andra. De vet inte hur det är i såna här områden. 

Djamal: Ja det måste vara nån som förstår oss bättre. När polisen går förbi och de 

stoppar en och ska snacka då känner man liksom att de borde leta efter andra som gör 

grova grejer. De står och snackar och sen blir det inget av det 

I intervjugrupp tre uttrycktes olika åsikter om polisens arbete och dess funktion. 

Intervjupersonerna påtalade snarare ett behov av förbättringar av polisens arbete, än att 

polisen skulle vara ett negativt inslag i Rågsved.

Abdi: Jag tycker det är bra för de skrämmer personer från att inte göra saker/…/Jo men 

de skrämmer…om vi säger så här du skulle…du är inte personen som skulle göra nåt men 

vi säger att du ska hålla på att göra ett inbrott och du ser två poliser komma…vad gör 

du? Du springer därifrån för att du blir skrämd att åka fast. Alltså desto mer poliser som 

patrullerar desto lugnare blir det 

Muhammad: Polisen de kan ha konstiga uppfattningar ibland 

Josef: Ja jag har inte sett en enda invandrarpolis 

Abdi: Jag har bara sett invandrarpoliser 

En diskussion om olika poliser i Rågsved och deras bakgrund fördes. Intervjupersonerna kan 

namnen på de flesta poliser och det slutade med att alla var överens om att samtliga poliser 

som jobbar i Rågsved är etniskt svenska. Under intervjun kom de fram till att fler i Rågsved 
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skulle uppleva trygghet om det också fanns poliser med utländsk bakgrund och förankring till 

förorter. 

Carlos: Asså jag tycker att de borda ha poliser som har vart kriminella och så där för de 

vet och förstår…asså folk som har bott i förorten…som de gör i lugna gatan/…/Ja jag 

menar att folk skulle se upp till de och kanske börja tänka…aha va har jag gjort…det är 

inte bra det jag gör och så där 

Juan: Ja som de i Lugna gatan de vet ju exakt vad det är man går igenom och hur det är 

Josef: Asså så här, jag tror poliserna som jobbar här vet allt men de…asså de har ju alla 

medel för att lösa kriminaliteten men det fortsätts ändå begås brott…asså det är inte lika 

mycket som förut men jag tror nästan att de är mer seriösa här ändå , asså det finns ju 

ställen som är värre än Rågsved men jag tror att de jobbar hårdare här och på ställen 

som är som Rågsved 

Muhammad, Juan, Carlos och Abdi instämmer i uttalandet och påpekar att polisen på 

kvällarna allt som oftast är vid centrum och att de borde patrullera mer utspritt samt undvika 

att fokusera på fritidsgården. En gemensam nämnare hos alla intervjuade är en önskan om 

förbättring av det arbete som utförs av polisen, men också en ökad integrering av olika 

nationaliteter hos polisen. Märkligt nog placeras det i en segregerad miljö ett poliskontor med, 

utifrån de intervjuades utsagor, svenska polismän. Utifrån Urbans (2008) studie kan 

poliskårens arbetssegmentering göra det svårt att finna poliser med utländsk bakgrund som 

kan tänkas arbeta i utsatta områden som Rågsved då det inte finns särskilt många jämfört med 

poliser med svensk bakgrund. Diskussionerna om polisens arbete övergick till att handla om 

upplevelser och reaktioner i möte med polis. Bland annat vad det finns för tankar när 

patrullerande poliser syns och hur möten med polisen har upplevts. 

Elias: Asså jag känner mig bara trygg, då vet man att ingen gör nåt. Men jag har inte 

pratat med nån polis 

Mario: Inte jag heller men annars känner man sig trygg och har man inte gjort nåt så 

finns det ju inget att oroa sig för. Man får skylla sig själv och samtidigt polisen gör sitt 

jobb 

Roberto: Asså jag tycker ju bara att det är bra med poliser som syns, jag är ju mammas 

pojke och gör inget. Men en gång så ville polisen ha mitt personnummer och min kompis 

med. Min kompis gav inte sitt personnummer och då blev polisen arg. Om man är ärlig så 
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är det lugnt för då är polisen schysst men som min kompis då förstår jag att polisen beter 

sig lite…ja..annorlunda liksom. Är du schysst är de schysst, är du dum så är de dumma. 

Michel: Ja så är det väl men jag var med om en gång när jag hade varit inne i en affär 

och handlat och jag hade min ryggsäck. Sen när jag gick ut ur affären då stoppade 

polisen mig och sa att de vill kolla i min väska, men jag sa att det får de inte. De höll på 

och sa att jag måste visa vad jag har i väskan och jag sa att de inte får, de trodde jag 

hade tagit nåt fastän jag handlade där. Jag gick bara in, betala och ut! 

Roberto: Jag tycker faktiskt, om man är ärlig då är det inget problem. De som gör saker 

(begår brott) de reagerar för att de har gjort nåt, sen när polisen tar de och frågar och de 

ljuger då blir det värre 

Mario: Ja vissa får skylla sig själva. Men visst ibland så…asså polisen här vet vilka som 

gör vad och då behöver man inte bry sig (när man passerar poliser) 

Intervjupersonerna i grupp två svarade: 

Ali: Jag vet inte, asså jag bryr mig inte så där men ibland blir man irriterad för de 

provocerar 

Djamal: Jag bryr mig inte direkt, men det är jobbigt när de ska snacka med en för 

ingenting/…/Man blir arg ibland när man ser de för det finns andra ställen där de borde 

va och ta fast de som verkligen är kriminella. Varför är de aldrig där rika bor 

liksom?/…/Asså jag har varit på förhör och då var det mest jobbigt för att ens föräldrar 

var arga, men asså polisen de gör väl som de brukar i förhör men man känner att ibland 

så är det mycket så att de vill visa makt 

Ali: Ja för jag har också pratat med polisen och det är mycket så där att de säger om du 

inte säger så händer det här och det här och det blir provocerande 

I den tredje intervjun nämndes skillnaden på att passera polisen med kompisar och att passera 

ensam. Med kompisar passerades polisen med skämt sinsemellan, men vid passering ensam 

var personen oftast mer seriös och kunde samtala kort med polisen. Gällande möte med polis 

vid till exempel förhör sades följande: 

Carlos: Asså jag blev inte direkt nervös…för mig var det mera så där…de var inte på min 

sida utan mer på den personen som jag hade problem med. Det blir så här vi ungdomar 

har inte lika mycket rätt att försvara oss själva tycker jag/…/ Jo men asså om vi går och 

tar sönder någon ruta men ingen har sett nån och sen säger en gamling ja det är den här 

personen då säger de (polisen) ja det är du kom nu. Då blir man lite rädd och säger nej 

det var inte jag det var inte jag men självklart går man med polisen 
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Josef: Jag blev mer nervös för man har inte riktigt förtroende för de för de har ganska 

mycket fördomar, men samtidigt har de ju erfarenhet och därför har de fördomar 

Muhammad: Ja asså jag vet inte…jag var ju med morsan och de ba varför gjorde du det 

och så, de var verkligen på en asså/…/Asså det var ju rätt och fel, jag blev anmäld och då 

får man gå dit och prata 

Josef: Men sen är det lättare för folk som inte har en kriminell bakgrund/…/ Om det är 

med mig så är de nog mer försiktiga men om det är någon som har snattat och hamnat i 

bråk hela tiden då är det annorlunda, då är det inte bara prat då är mer allvar. Men de 

som inte har kriminell bakgrund de är de mer ok med 

Gemensamt för de intervjuade tycks vara känslan av att veta att polisen har mer makt och 

därmed får individer vid förhör eller utfrågning räkna med att denna makt används för att få 

fram svar. Utifrån de intervjuades erfarenheter framgår det att polisen hanterar olika personer 

på olika sätt beroende på personens bakgrund. Utifrån Goldberg (1993) kan denna typ av 

hantering av personer ge en negativ självbild, men också leda till en sekundär typ av 

avvikelse. I denna studie kan Goldbergs teori modifieras till att området i sig, tillsammans 

med föräldrars stämpling påverkar individer i första hand. Det innebär att skolan, polisen och 

media kan påverka områdets stigmatiserande miljö, som i sin tur påverkar individens självbild 

negativt i ett senare skede i livet. Problematiken ligger dock i hur mycket föräldrarna kan 

påverka barnens uppfattning om sig själva när barnen föds in i en stigmatiserande miljö. Från 

intervjuerna uttolkas en medvetenhet om polisiär särartad behandling av olika individer, vilket 

betyder att det finns en risk att utsättas för stämpling. Vidare diskuterades polisen samarbete 

med skolan och hur det fungerar. 

Djamal: Ja de är här typ hela tiden. Jag vet inte om det hjälper men jag tycker ibland att 

det är onödigt, det finns värre saker som händer där de borde vara

Ali: Ja de blir onödiga för man pratar ju ändå med rektor och lärare och föräldrar. 

Ibland om det har varit större grejer kanske de måste komma men oftast är det onödigt 

Josef: Men asså det är lite överdrivet att polisen är här…

Carlos: Men när jag var på intervju (samtal med rektor) så var det så ja men nu har vi 

lagt ner och sen ringer de om två dagar och säger ja men ni ska va på intervju med 

polisen där och jag ba ja men de sa ju att det var nerlagt och de ba nej men du kan 

snacka lite med polisen också. Det är överdrivet för det räcker med att prata med rektorn 

och man vet att man har gjort fel 
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Resterande i intervjugrupp tre höll med om att det ofta kändes överdrivet att polisen närvarade 

i skolan, men kunde förstå att lärare och vuxna antagligen såg det som brottsprevention. I den 

andra intervjugruppen framkom liknande svar. Därmed kan det tolkas utifrån de intervjuades 

svar att polisen är närvarande på skolan vid problematiska situationer, men att det många 

gånger hade varit tillräckligt, enligt de intervjuade, att ha ett möte med rektor, lärare och 

föräldrar. De intervjuade verkar dock se det som en sorts skrämseltaktik för att elever inte ska 

fortsätta att hamna i problematiska situationer. En problemartad situation av stämpling är att 

det är svårt att avgöra om det är polisen som påverkar skolans inställning till vissa elever eller 

tvärtom, och dessutom hur mycket påverkan det finns. Utifrån intervjuerna verkar det finnas 

en ganska jämnt fördelad påverkan från skola och polis. I och med diskussionerna om 

polisens arbete kom frågorna in på om de intervjuade skulle ställa upp på att hjälpa polisen 

och om de litade på det arbete som poliserna utför. 

Elias: Ja det är klart att man hjälper, men oftast ser man inte nåt för att man själv inte 

gör dåliga saker 

Michel: Men det beror på vad…vad som har hänt liksom men oftast så skulle man hjälpa 

till 

I intervju två sades: 

Ali: Och jag skulle inte hjälpa de även om jag sett nåt. I såna fall om man ser nåt som 

man tycker är fel tar man det med personen själv. Polisen behövs inte. Man är ingen 

snitch (tjallare), man gör inte så. 

Samtliga i intervjugrupp tre sa att de skulle hjälpa polisen beroende på vad det gällde och 

utvecklade detta sedan:

Carlos: Asså om det är typ ens kompisar som bråkar och polisen kommer och undrar vem 

som börja då säger man jag vet inte. Men asså säg att det är en kompis som har mördat 

nån och jag vet det då skulle jag självklart gå och säga det 

Juan: Ja exakt…det är när det är värre grejer än typ bråk 

Abdi: Asså jag skulle hjälpa de så länge det är nån som verkligen har gjort fel…men är 

det nåt tjafs mellan kompisar då är det inte lika allvarligt… 

Muhammad: Asså jag tycker att de gör ett bra arbete 
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Det tycks finnas en vilja att hjälpa polisen i deras arbete, men endast utifrån vissa premisser. 

Dessa premisser beror på vad för personlig uppfattning individen har om polisen, men också 

vem polisens arbete berör och vad det är för situation som ska lösas. Intervjuerna bekräftar det 

en förståelse för polisens arbete och varför poliser behövs. Samtidigt indikerar intervjuerna att 

polisens arbetssätt och dess närvaro i olika situationer inte alltid uppskattas. 

6. Diskussion 

Utifrån resultat och analys av intervjuerna kan Beckers teori appliceras på ett sådant sätt att 

hans olika kategorier av avvikande beteende inkluderande skillnader i hantering, kan leda till 

felaktigheter i bland annat statistiskt sammanhang. Exempelvis kan det vara så att avvikande 

beteende och hanteringen av denna ser annorlunda ut i Rågsved jämfört med Stureplan. Av 

intervjuerna framkom en undran över polisens koncentration i områden som Rågsved och 

varför polisen inte fanns utspridda även i andra områden. Denna undran kan kopplas till 

Beckers kategori hemligt avvikande, där brott begås men inte kommer upp till ytan. En sådan 

undran påvisar även att det existerar ett falskt anklagande av personer i områden som 

Rågsved, då undran i sig innebär ett misstycke av polisens koncentration i Rågsved. En av 

intervjupersonerna berättade att han upplevde att allmänheten dömde honom utifrån var han 

studerade och bodde och därmed trodde att han var kriminell. Koncentrationen av poliser i 

sådana områden kan därför stärka denna uppfattning och bidra till att ett område som Rågsved 

har en stigmatiserande effekt. Att det dessutom finns en utbredd uppfattning om att poliser 

ofta kontaktar och misstänker samma individer är i sig en stärkande stämplingseffekt. Ett 

problem med stämplingsteorin är att denna inte förklarar varför ett brott begicks initialt, 

istället fokuserar teorin på fortsatt brottslighet, men om Goldbergs modell modifieras till att 

inkludera miljön ett barn föds in i utöver föräldrars påverkan och stämpling kan det 

möjliggöra en förståelse till det första brottet. I en stigmatiserande miljö blir det svårt för en 

individ att undkomma de stereotypa bilder allmänheten har av området och de människor som 

bor där. Föräldrarna till barnet kan redan själva ha utsatts för stämpling av allmänheten vilket 

även överförs till barnen. Om en individ vid möte med nya människor ofta kommer att få 

frågan om den är kriminell eller antas vara fattig och mindre utbildad för att den bor i ett visst 

område kan detta ha en negativ inverkan på individens självbild. Om denna självbild sedan 

överförs på barnet lär den sig dels normer dels värderingar som föräldrarna har. Min tolkning 

är att det finns en möjlighet att föräldrar sänder ut stämplande signaler till sina barn för att de 
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själva har upplevt en viss stämpling. Denna typ av stämpling behöver inte alltid innebära att 

barnet börjar tro att den är ond och begår brott, utan den kan även innebära att barnet inte tror 

sig ha kapacitet att bli mer än den stereotypa bild som existerar av individer från 

stigmatiserande miljöer, till exempel att inte sträva efter högre utbildning. I en sådan typ av 

situation har skolan en stor möjlighet att leda in elever i så kallad rätt riktning, men även där 

finns det problem som Bunar (2009) tar upp: elever från stigmatiserande områden som har fått 

bra betyg i grundskolan tycks ofta ha bristande kunskaper jämte andra elever från andra 

områden med mindre problematik och klarar därför inte av gymnasiet lika bra. Skolan tillhör i 

Goldbergs modell det andra stadiet där en negativ självbild börjar byggas upp. Tillsammans i 

det andra stadiet finns polis och media som påverkar den negativa självbilden.  

En viktig punkt att ta upp i sammanhanget är följande: I en miljö där människor från olika 

länder med olika kulturer lever finns det en risk för att normer och regler uppfattas olika. 

Något som är ett brott i Sverige behöver nödvändigtvis inte vara det i andra länder. Det kan 

dessutom vara åt det andra hållet, att något som är fullt lagligt i Sverige är olagligt i 

hemlandet. Exempelvis berättade intervjuperson tre om problematiken med föräldrars 

uppfattningar. Han tog sin pappa som exempel och förklarade att när det uppstår bråk mellan 

två pojkar kan den enes förälder tycka att sonen ska slå tillbaka för att visa var skåpet ska stå. 

Trots att intervjupersonen inte ansåg detta rättfärdiga beteendet, fanns det andra 

intervjupersoner som ansåg detta vara ett beteende som inte var direkt felaktigt utan snarare 

en fråga om just kultur och vad som gäller inom den. Utifrån de normer och regler som finns i 

Sverige är detta dock inte ett acceptabelt beteende och skolan tar vid och i många fall är 

polisen inkluderad. Majoriteten av de intervjuade uppfattade polisens samarbete med skolan 

som onödigt och överdrivet och om detta är vad majoriteten av eleverna upplever finns det än 

mer risk för stämpling. En elev som stöter på problem i skolan och får sitta tillsammans med 

föräldrar, lärare och polis kan uppleva sig som stämplad då denne inte uppfyllt kriterierna för 

ett korrekt beteende. En elev som avviker vid fler tillfällen än ett kan uppleva besvikelse från 

föräldrarna som till slut tappar hoppet om sitt barn. Att återkommande ha möten med polis 

och lärare kan innebära, utifrån tolkning av resultatdelen, att personen upplever stämpling och 

att det inte spelar någon roll hur den än beter eftersom den ändå betraktas som problematisk 

och normbrytande. Denna situation försvåras än mer av att media målar upp en specifik bild 

av ”den hotfulla ungdomen i den farliga förorten”. Av intervjuerna framkom en uppfattning 

om att media endast skrev om Rågsved i negativ bemärkelse, vilket upplevdes som 
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påfrestande. Detta i sig leder till en stämpling av ett helt område genom att endast nämna 

Rågsved i negativa ordalag, då allmänheten påverkas och stereotyper bildas. Människor som 

bor där kan då komma att uppleva att det inte spelar någon roll om området innehar positiva 

sidor, eftersom samhället trots allt kommer att uppfatta området som problematiskt med 

negativa inslag så som kriminalitet, segregering och fattigdom. Ingivelsen att erövra respekt 

genom att uppfylla denna bild kan i ett sådant skede öka. Det är även i ett sådant scenario 

Goldbergs sekundära avvikelse, som även är det tredje stadiet i hans modell, kan uppstå. 

Denna typ av avvikelse kan, om den inte motarbetas på rätt sätt, leda till en försämring av det 

tredje stadiet där individen helt upplever sig som misslyckad enligt kulturella definitioner. 

Intervjuerna visar att det råder delade meningar om polisen i Rågsved, men även de negativt 

inställda förstår polisens allmänna syfte och anser att de behövs i allmänhet. Frågan är dock 

om det negativa inslaget av polisen har en stark påverkan och stämpling på ungdomar i 

Rågsved. Jag skulle vilja påstå att utifrån de tolkningar som har gjorts så är polisen endast en 

del i ett system av stämpling som sträcker sig längre än till just ett område som Rågsved, det 

skulle likväl kunna gälla en annan förort med liknande problematik. De är, metaforiskt sett, en 

del av ett pussel där de som pusselbit verkar förenande i ett system av signifikanta andra som 

har stark påverkan gällande stämpling. Således är det inte polisen själva som står för den 

ledande stämplingen utan media och den stereotypa bild allmänheten innehar tycks vara 

stötestenen för att stämpling från polisens och skolans sida ska kunna existera på ett mer 

konkret sätt. Denna kombination av polis, media och skolan tycks öka riskerna för en 

stigmatiserande miljö och bör åtgärdas genom att signifikanta andra inte bekräftar den 

negativa självbilden som existerar hos vissa ungdomar. Detta betyder självfallet inte att alla 

som bor i stigmatiserande områden utsätts för direkt stämpling, däremot indirekt genom att 

faktiskt vara bosatta i ett stigmatiserande område. Därmed ökar riskerna för att känna sig 

stämplad av skola och polis, allra helst när det finns ett klart och tydligt samarbete mellan 

dessa som går ut på att polisen i princip kommer på plats, som det framkom i intervjuerna, ”så 

fort något händer” och befinner sig i skolan eller poliskontoret för att hålla förhör med 

eleverna om sådant som skulle kunna skötas enbart av skolpersonal och föräldrar. Därmed 

framgår det av denna studie att varken polisens eller skolans sätt att arbeta på inte är optimalt 

för ungdomarna.   
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6.1 Praktiska förslag 

Några anspråkslösa förslag från min sida skulle vara att lyfta fram elevers goda sidor istället 

för att påtala de negativa, det borde bli ett ökande inslag i ungdomarnas vardag. Dessutom 

borde skolan finna ett sätt att införliva föräldrarna i denna fokusering. Av intervjuerna kom 

det fram att olika kulturella bakgrunder inte alltid gör det lätt att skilja på rätt och fel för 

föräldrar, varför föräldrar till ungdomarna borde integreras mer i samhället och i ungdomarnas 

utbildning. Fokus på elevernas goda sidor skulle möjligtvis kunna leda till att ungdomarnas 

inställning till livet generellt också följaktligen blir mer positivt. Det samarbete som existerar 

mellan skola och polis bör finnas i viss mån, men en minskning av anmälningar till polisen 

skulle eventuellt kunna förbättra situationen för alla parter. Genom att använda polisen som 

åtgärd vid problem i skolan, visar skolpersonal att dessa inte har samma auktoritet som 

polisen. Ett minskande av polisiär inblandning skulle sålunda kunna öka skolpersonalens 

auktoritet på sådant sätt att elever förstår allvaret i sina handlingar utan att behöva hamna i ett 

polisregister när de väl har samtal med rektorn och berörd personal. Självklart ska kriminella 

handlingar anmälas till polisen, men i situationer där skolpersonal skulle kunna lösa 

problematiken torde detta vara att föredra. Samtidigt kan det tänkas att makten att stämpla 

överförs från polis till skolpersonal, men min tanke är som sådan att skolpersonalen redan 

besitter denna makt då det är de som har kontakten med polisen. Skulle stämpling ske av 

skolpersonal, blir denna nog inte av sådan art att ungdomarna är i kontakt med stämpling som 

direkt berör kriminella handlingar då detta är vad polisen kopplas till. Att behöva gå till 

rektorn efter lektionen upplevs nog inte lika illa som att behöva gå till polisen på förhör. Det 

är min tolkning av intervjuerna att även de elever som tycker att det är bra med poliskontoret i 

Rågsved, ändå upplever polisiär närvaro i skolan som många gånger överflödig. Om man vet 

att eleverna tycker på detta sätt, hur kan det då ändå vara just detta skolan gör? Ett över tid 

förändrat arbetssätt och allmänt klimat bland hantering av ungdomar tycks ha övergått till att 

inte längre beröra skolpersonal utan åligga polisen att lösa. Detta tycks utifrån resultatet inte 

vara det optimala arbetssättet, trots att skolan har goda mål för eleverna och arbetar för 

förbättring. Därför är poliskontoret i Rågsved inte den totala lösningen på problemen, utan 

kan nog i vissa situationer vara bidragande till stämpling tillsammans med media och skolan 

som stötestenar. För att öka tryggheten och minska kriminaliteten skulle någon typ av 

organisation likt ”Lugna gatan” kunna patrullera runt området där invånarna i Rågsved skulle 

kunna inkluderas. Den bild som finns av Rågsved genom bland annat media måste på något 
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sätt raderas och detta är en fråga för själva staten att ingripa i. Jag tycker mig kunna se att det i 

grund och botten finns ett stort problem i Rågsved och det är en segregering som även 

existerar på andra håll. Min tolkning är att detta är en av de största bakomliggande faktorerna 

till problemen i Rågsved. Detta i sin tur leder till problem med stämpling av ungdomar. 

6.2 Framtida forskning 

Vidare bör medias makt att införliva stereotypa bilder av förorter och de som bor där börja 

ifrågasättas mer. Utifrån tidigare forskning och resultatet av intervjuerna tycks media som 

sagt vara stötestenen för att stämplingen överhuvudtaget ska kunna ha ett så starkt grepp om 

ungdomar i förorten. Ett intressant perspektiv att studera skulle vara att granska hur media 

framställer förorter och ungdomar där samt hur denna framställning påverkar allmänhetens 

uppfattning. Det har inte på något sätt varit min mening att svartmåla skolan eller polisens 

arbete, men för att dessa institutioners arbete ska kunna utvecklas och bli bättre behövs 

undersökningar som studerar hur väl deras arbete egentligen fungerar. För att fördjupa en 

studie som denna och göra skolan och polisen rättvisa i deras arbete att minska på 

problematiken, skulle en studie utifrån deras perspektiv även vara ett intressant tillskott till 

denna studie. På sådant sätt skulle de olika perspektiven vävas samman för att förstå 

problematiken och hitta verktyg för att bättre kunna lösa denna. 
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8. Bilaga 

8.1 Intervjuschema 

Kan du beskriva hur du upplever Rågsved? Vad är bra och vad är dåligt (eller mindre bra)? 

Finns det händelser/sociala förhållanden/omständigheter som gör att du känner dig trygg eller 

otrygg i Rågsved? Vilka är dessa? 

Hur kan dessa förändras för att du ska uppleva en starkare trygghetskänsla eller uppleva en 

svagare trygghetskänsla? 

Anser du att det finns mycket problem i Rågsved? Påverkas du av den direkt eller indirekt? 

(arbetslöshet, fattigdom, kriminalitet, segregation) Om ja, varför? Om nej, varför? Orsaker? 

Se nästa fråga. 

Om det inte finns problem (enligt intervjuad) hur menar du då? Är det något som har blivit 

förstorat av media, rättsväsendet etc? Om det finns problem, vems fel är det?  

Vad anser du att polisen har för funktion i samhället? Är den bra eller dålig? 

Hur fungerar polisens arbete i Rågsved? Om bra, varför? Om dåligt, varför?  

Hur kan polisen arbete förbättras? Kan det förvärras? 

Finns det mycket patrullerande och synliga poliser i Rågsved? (Bostadsområdet, skolområdet, 

centrum) 

Är det bra att ha/behövs det fler patrullerande poliser nära bostadsområden, centrum och 

skolor? Om ja varför? Om nej varför? 

Skulle fler patrullerande poliser öka en positiv eller negativ känsla, till exempel positivt med 

ökad trygghetskänsla eller anser du att det kan ha en negativ effekt med fler poliser? 

Tror du att polisens arbete är detsamma i hela landet, eller i alla fall i Stockholm? Alltså att de 

beter sig på samma sätt. 

Vad är din första tanke när du ser en polisbil åka förbi? Hur känner du när du går förbi 

patrullerande poliser? 
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Har du varit i direkt eller indirekt möte med polisen, t.ex. som vittne, utfrågning eller sett 

någon annan vara med om det? I sådana fall hur upplevde du situationen och hur agerade 

polisen mot dig/personen? 

I möte med polis som behöver hjälp, till exempel vittnen, skulle du hjälpa till om du kunde? 

Om ja, varför? Om nej, varför? 

Har du sett när polisen har tagit någon till förhör och i sådana fall vad hade du för tankar om 

detta? 

Hjälper polisen att reda ut problem som finns på skolan som lärare eller andra har anmält? 

Hur uppfattar du polisens arbete i problematiska situationer i skolan?  

Kan polisen verka brottsförebyggande om de patrullerar kring torg, tunnelbana och centrum? 

Går det att lite på polisens arbete i Rågsved? Tror du att polisens arbete i slutändan kan leda 

till förbättringar i Rågsved? 

Tror du att det de problem som har varit i Malmö kan uppstå i Stockholm, i Rågsved? 
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