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Sammanfattning 

Denna studie undersöker unga män och kvinnors upplevelser och erfarenheter kring polisens 

bemötande genom sex kvalitativa intervjuer med tre pojkar och tre flickor i åldern 17-23 år. Studien 

undersöker även om det finns skillnader i ungdomarnas upplevelser kring polisens bemötande som 

kan härledas till deras könstillhörighet. Studiens teoretiska ansats utgörs av genusteori där 

utgångspunkten för förståelsen av kön och genus är socialkonstruktivistisk. Inom det 

socialkonstruktivistiska perspektivet ser man på kön och genus som kulturellt producerade 

produkter. Män och kvinnor tillskrivs olika egenskaper, tanke- och handlingsmönster p g a deras 

kroppars olikhet, vilket bl a får till följd att män och kvinnor behandlas olika. Studien utgår ifrån 

följande frågeställningar: 

 Hur beskriver unga män och kvinnor sina upplevelser och erfarenheter kring polisens 

bemötande? 

 Finns det skillnader i ungdomarnas upplevelser som kan härledas till deras könstillhörighet? 

Studiens resultat visar att samtliga män och kvinnor beskriver sina upplevelser och erfarenheter 

kring polisens bemötande både i positiva och i negativa termer. Ungdomarna beskriver aspekter i 

bemötandet som har varit ”bra” och andra som har varit ”mindre bra”. Ingen intervjudeltagare 

uttrycker att man blivit ”dåligt” bemött av polisen. Min tolkning är att de negativa aspekterna av 

bemötandet ofta överskuggar de positiva. Samtliga ungdomar uttrycker att de tror att polisen 

bemöter ungdomar olika. Beskrivningarna av vilka faktorer som de tror påverkar polisens 

bemötande och hur detta gestaltar sig varierar mellan intervjudeltagarna. Faktorer som beskrivs som 

betydande är bl a den egenskap i vilken den unga är i kontakt med polisen, den ungas uppträdande 

samt polisens egna föreställningar/fördomar kring den unga. Fem av sex intervjudeltagare, tre män 

och två kvinnor, tror att den ungas kön har betydelse för hur han/hon blir bemött av polisen. En 

kvinna uttrycker att hon inte tror att könet har betydelse för bemötandet. Av de fem 

intervjudeltagare som tror att den ungas kön har betydelse, tror samtliga att polisen är ”snällare” och 

”lugnare” mot flickor och ”hårdare” mot pojkar. Resultaten visar att det i första hand inte är 

ungdomarnas upplevelser och erfarenheter som ligger till grund för denna uppfattning. Således kan 

resultaten inte påvisa skillnader i upplevelser och erfarenheter mellan intervjuade pojkar och 

flickor. Min tolkning är att ungdomarna grundar denna uppfattning på rådande genusnormer d v s 

föreställningar och förväntningar på män och kvinnor, ”manligt” och ”kvinnligt”.   
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Inledning 

Nedan följer en beskrivning av studiens bakgrund, dess syfte och frågeställningar samt definitioner 

av de begrepp som används i studien. 

Bakgrund 

En dag upptäckte jag att barnens far sa till sonen att genast sluta gråta när han ramlat 

och slagit sig. ”Så synd om dig är det väl inte?” påstod han snarare än frågade. Pojken 

fick en hastig beröring över huvudet till tröst. I en påföljande nästan identisk situation 

där dottern ramlade, tröstade pappa sin ”stackars” lilla flicka i knät. Han beskyddade 

henne med hela sin kropp. Jag såg att hon inte var en ”liten flicka” för att hon var 1 1/2 

år yngre, utan att hon var flicka, och alla flickor är ”av naturen” små och i behov av 

skydd – i jämförelse med pojkar som måste lära sig att klara sig själva och tåla lite 

smärta. 

I ovanstående stycke illustrerar Lenz Taguchi (2004, s. 92) en händelse från författarens eget 

vardagsliv. Det är en tillsynes banal händelse, men som för den eftertänksamma läsaren väcker en 

hel del tankar och leder till reflektion, samtidigt som den både kan uppfattas som en utmanande och 

provocerande tankebild.   

Att vi gör skillnad på män och kvinnor, ”manligt” och ”kvinnligt” är något som vi sällan reflekterar 

över och som vi ständigt återskapar genom våra egna handlingar. Varje dag möts vi av budskap som 

gör skillnad på män och kvinnor. Vi tillskrivs och tillskriver andra olika egenskaper beroende på om 

vi uppfattar dem som antingen man eller kvinna. Vi är så vana vid att göra denna skillnad att vi inte 

funderar över att skillnad faktiskt görs. Utifrån detta socialkonstruktivistiska synsätt på genusteori 

lever vi i en bekönad värld och i alla relationer och möten med andra människor, på arbetsplatser, i 

skolor och privatliv slipas våra bekönade liv (Lander, 2003, s. 22). Genom illustrationen ovan vill 

jag visa läsaren hur vi i de enklaste vardagshandlingar behandlar flickor och pojkar olika och hur vi 

tillskriver dem olika egenskaper. 

I följande studie undersöks unga män och kvinnors upplevelser och erfarenheter kring polisens 

bemötande. Mot bakgrund av ovan beskrivna synsätt undersöks även om det finns skillnader i 

ungdomarnas upplevelser som kan härledas till deras könstillhörighet. Då polismyndigheten aktivt 

ska arbeta för likabehandling och mot diskriminering anser jag det vara av kriminologisk relevans 

att få en bild av hur unga män och kvinnor uppfattar bemötandet från polisen samt om ungdomarna 

upplever att bemötandet skiljer sig åt beroende på om den unga är flicka eller pojke. Min 

förhoppning är att studien ska leda till ökad kunskap om ungdomars upplevelser och erfarenheter 

kring polisens bemötande samt att den ska leda till ett uppmärksammande av könsaspekten i 

bemötandet.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att ge en bild av unga män och kvinnors upplevelser och 

erfarenheter kring polisens bemötande samt att undersöka om ungdomarna upplevt skillnader i 

bemötandet som kan härledas till deras könstillhörighet.  

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

 Hur beskriver unga män och kvinnor sina upplevelser och erfarenheter kring polisens 

bemötande? 

 Finns det skillnader i ungdomarnas upplevelser kring polisens bemötande som kan härledas till 

deras könstillhörighet? 

Studien gör inte anspråk att påvisa hur polisen bemöter ungdomar, utan syftar till att ge en bild av 

hur ungdomar beskriver sina upplevelser och erfarenheter kring polisens bemötande. På samma sätt 

gör studien inte anspråk att påvisa att polisen gör skillnad alternativt inte gör skillnad på kön, utan 

syftar till att ge en bild av ungdomars upplevelser och tankar kring detta. 

Definitioner 

Estrada och Flyghed (2001, s. 13ff) för en diskussion kring förståelsen av begreppet ungdom. 

Begreppet visar sig vara svårdefinierat och låter sig inte avgränsas entydigt åldersmässigt. I denna 

studie inbegriper begreppet ungdom personer i åldern 17 till 23 år. Begreppet polis används i denna 

studie både som en benämning av den enskilde polismannen/kvinnan och som en benämning av 

polisen som myndighet. Med begreppet bemötande menas här samspelet mellan polis och ungdom 

och hur detta kommer till uttryck i tal, handlingar etc. Studiens fokus är polisens bemötande, d v s 

polisens uppträdande och behandling av den unga.  

Teoretisk utgångspunkt 

Inom begreppet genusforskning samlas den typ av forskning som anlägger ett genusteoretiskt 

perspektiv. Forskaren som använder sig av genusteori har en teoretisk ansats som problematiserar 

relationen mellan män och kvinnor, beskriver hur kön konstrueras, förmedlas och strukturerar vår 

vardag. Genusforskning bedrivs därmed inom ett forskningsfält som inkluderar en rad olika 

inriktningar och perspektiv (Lander, Pettersson & Tiby, 2003, s. 7f). Då denna studie anlägger ett 

genusteoretiskt perspektiv kan den inkluderas i samlingsbeteckningen genusforskning. Studien ska 

dock i första hand ses som kriminologisk forskning, där forskaren (jag) utgår ifrån ett 

genusteoretiskt perspektiv. Genusteoretiskt utgår jag ifrån föreställningar om män och kvinnor, 
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”manligt” och ”kvinnligt” samt undersöker hur dessa teoretiska utgångspunkter kommer till uttryck 

i unga män och kvinnors beskrivningar av polisens bemötande. Utgångspunkten för förståelsen av 

kön och genus i denna studie är socialkonstruktivistisk. Inom detta perspektiv menar man att istället 

för att uppfatta kön som något biologiskt och genus som något kulturellt, ska man betrakta både kön 

och genus som kulturellt producerade produkter. Man menar vidare att genusidentiteten utvecklas 

utifrån upplevda könsskillnader som finns i samhället. Dessa bidrar i sin tur till att forma och 

upprätthålla dessa skillnader (Giddens & Birdsall, 2003, s. 116f). Därmed används begreppet genus 

för att begreppsliggöra att det inte finns något ”naturligt” d v s oberoende av social och kulturell 

påverkan, i hur män och kvinnor, ”manligt” och ”kvinnligt” definieras (Gothlin, 1999, s. 4). 

Diskussionerna kring hur begreppen genus, genusteori och genusforskning ska definieras är inte 

avslutade, utan pågår ständigt (Lander, Pettersson & Tiby, 2003, s. 8).  

Lander (2003, s. 23) framhåller att genus konstrueras tidigt i livet. När ett barn kommit till världen 

ställer vi frågan ”vad blev det?” Beroende på svaret – en pojke eller en flicka – väljer vi de kläder 

barnet ska ha på sig. Flickorna kläs i rosa och pojkarna i ljusblått. De barn som kläs i ljusblått 

förväntas uppträda annorlunda än de i rosa. Connell (2009, s. 129) beskriver att pojkarna förväntas 

vara ”starkare” och ”tuffare”, mer ”krävande” och ”livliga”. Så småningom får de leksakspistoler 

och fotbollar. Flickorna å andra sidan, förväntas vara mer ”passiva”, ”medgörliga” och dessutom 

”sötare” än pojkar. De får istället dockor och får lära sig att vara ”artiga” och ”snälla”. Connell 

(Ibid, s. 17) menar att vi i vardagslivet tar genus för givet. Varje gång vi talar om ”en man” eller ”en 

kvinna” refererar vi till ett system av uppfattningar, föreställningar och anspelningar som har 

samlats under hela vår kulturella historia (Ibid, s. 115). Vi organiserar våra dagliga sysslor kring 

distinktionen man eller kvinna. Som män och kvinnor tar vi på oss olika typer av kläder, vi köper 

kläderna i olika affärer, klipper oss hos olika frisörer etc. Detta är så självklart för oss att vi ser det 

som av naturen givet (Ibid, s. 17f).  

Att vara kvinna eller man är inget förutbestämt tillstånd, utan det är något vi blir, ett tillstånd under 

aktiv konstruktion. Det är en process där människor konstruerar sig själva som maskulina eller 

feminina. Vi intar en plats alternativt förhåller oss till den plats vi blivit tilldelade, genom vårt sätt 

att uppträda i det vardagliga livet. Vi förhåller oss således inte passiva och låter genusnormerna 

skölja över oss, utan är hela tiden aktiva i processen (Ibid, s. 18f, 131). Genus är således inget 

fastställt, utan skiftar i tid och rum samt mellan olika kulturer och samhällen (Gothlin, 1999, s. 7).  

Ett flertal forskare menar att konstruktionen av genus sker inom system av makt mellan könen. 

Lenz Taguchi (2004, s. 11f) beskriver att kvinnan givits en position underordnad män inom nästan 
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alla kulturer och inom alla de stora religionerna. Kvinnligheten bedöms alltid som en skillnad i 

relation till mänskligheten och kvinnan definierades länge som ”icke man”. Hirdman (2001, s. 27-

36) visar att kvinnan från antik tid och framåt betraktats som en ”icke man”. Hirdman menar att 

”kvinnan var och är artskild från mannen”. Lander (2003, s. 23) beskriver detta i termer av kvinnor 

som ”det andra könet”. Kvinnliga egenskaper ges även ett lägre värde än de manliga. Något som 

ofta brukar benämnas som kvinnors ”andrahandsstatus” (Lenz Taguchi 2004, s. 12).  

Vad som definieras som feminint respektive maskulint sker genom att ”göra skillnad”. Detta 

innebär att en viktig komponent i att vara feminin är att inte vara maskulin och vice versa 

(Pettersson, 2003, s. 141). Pettersson (Ibid, s. 142) ställer upp en dikotomi bestående av motsatta 

begreppspar som ofta används i beskrivningar av föreställningar om maskulint och feminint och 

som således associeras till maskulint och feminint. De egenskaper som tillskrivs maskulinitet är 

överordnad, aktiv, stark, rationell, sexuellt begär riktat mot kvinnor, åtrådd av kvinnor. De 

egenskaper som tillskrivs femininitet är underordnad, passiv, svag, irrationell, sexuellt begär riktat 

mot män, åtrådd av män. Det tvådelade genussystemet, uppdelningen mellan maskulint och 

feminint, är sammankopplat med föreställningen om heterosexualiteten som ”naturligt” (Gothlin, 

1999, s. 10). Vad som menas med en ”riktig man” respektive en ”riktig kvinna” konstrueras således 

inom ramen för heterosexualitet.   

Karlsson och Pettersson (2003, s. 5) framhåller att våldsamt beteende främst associeras med 

maskuliniteter. Våld eller främst viljan att slåss, kan ses som den mest påtagliga markeringen av 

”manlighet”. Genom våld markerar man vad man inte är – man är inte feminin. Män och pojkar 

förväntas kunna slåss om så behövs. Connell (2009, s. 16f) menar i linje med detta att pojkar 

förbereds för våld. De pressas till att använda våld som ett sätt att upprätthålla sin ”manlighet”. Män 

och pojkars våld beskrivs främst i termer av dominans och överordning, både gentemot kvinnor och 

gentemot andra män. Att ta till våld blir ett sätt att visa att man är en ”riktig man” (Karlsson & 

Pettersson, 2003, s. 8). 

I denna studie kommer jag utifrån dessa genusteoretiska utgångspunkter att tolka ungdomarnas 

upplevelser och tankar kring könstillhörighetens betydelse för polisens bemötande. 

Tidigare forskning 

För att finna tidigare studier på forskningsområdet har jag sökt i databasen Criminal Justice 

Abstracts, på myndigheters hemsidor såsom Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och polisen, sökt 

bland tidigare skrivna examensarbeten vid Kriminologiska institutionen samt sökt i tryckt litteratur. 
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Tidigare studier kring ungdomars upplevelser och erfarenheter kring polisens bemötande har visat 

sig svårt att finna. Detta gäller även studier som anlägger ett genusteoretiskt perspektiv på polisens 

bemötande av unga. Därmed har jag valt att i nedanstående redogörelse bl a inkludera studier som 

undersöker polisarbetet samt annan litteratur som jag anser vara av relevans för studien. 

Rogneby (2009, s. 1) har genom tio kvalitativa intervjuer med poliser i yttre tjänst studerat polisens 

berättelser om mötet med ungdomar. I studien undersöks bl a om det finns skillnader i polisens 

behandling av pojkar respektive flickor. Rogneby visar utifrån polisernas beskrivningar att det finns 

vissa skillnader i hur pojkar respektive flickor behandlas av polisen. Några poliser beskriver att 

toleransnivån är högre när det gäller flickor jämfört med pojkar (Ibid, s. 26). Författaren gör mot 

bakgrund av att brottslighet är ett manligt fenomen och att män historiskt sett stått för de allra flesta 

brotten, analysen att då det är betydligt färre flickor än pojkar som begår brott kan det göra att 

polisen är mer ovan att hantera flickor. Vidare gör Rogneby tolkningen att omständigheten att 

flickor ofta rent fysiskt är mindre än pojkar verkar göra att de behandlas mer varsamt (Ibid, s. 28). 

Flera poliser tycks vara medvetna om att deras fördomar och förutfattade meningar präglar dem i 

deras arbete. Man strävar efter att behandla alla lika, men menar att det är svårt (Ibid, s. 26). Ett 

flertal poliser i studien beskriver att de ofta följer en ”känsla” i kontakten med ungdomar. Det är 

känslan som avgör om de tror att ungdomen är brottslig eller inte. Avgörande faktorer för denna 

känsla är exempelvis den ungas utseende och beteende. Man tror att det finns risk att man missar 

ungdomar, främst flickor, då deras utseende inte förknippas med brottslighet. Flera poliser beskriver 

att den ungas beteende har betydelse för om polisen väljer att ta kontakt med ungdomen eller inte. 

Att vara stökig, högljudd, kasta och slå på saker tycks främst förknippas med pojkars beteenden. 

Man framhåller även att ett lugnt beteende kan vara intressant (Ibid, s. 17f). Rogneby har valt att 

studera mötet mellan polis och ungdomar samt skillnader i behandling av unga utifrån polisens 

perspektiv, i motsats till föreliggande studie som undersöker detta sett ur ungdomars perspektiv. 

Således närmar sig dessa två undersökningar studieområdet från olika infallsvinklar och det är av 

intresse att ställa dessa i relation till varandra. Frågan om polisens behandling av ungdomar utgör 

dock endast en mindre del i Rognebys undersökning. 

Kordon och Wetterqvist (2010) belyser i sin bok kvinnlig brottslighet ur olika perspektiv och berör 

skillnader i omgivningens och rättsväsendets syn på kriminella kvinnor och män. Författarna menar 

att synen på kvinnan som brottsling är präglad av könsrollstänkande
1
. Det vanligaste sättet att se på 

                                                 
1
 Begreppet könsroll har kritiserats av feminister och feministiskt inriktade forskare och kom att ersättas med 

genusbegreppet. Gothlin (1999, s. 7) framhåller att anledningen till detta var att roll kunde uppfattas som något 

fastlagt, men även som något som man kunde kliva i och ur som en roll i ett skådespel. 
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en kvinna som är en gärningsperson, är att betrakta henne som ett offer. Bokens genre är 

undersökande journalistik och bygger på författarnas skildringar av medias rapportering, deras 

genomgång av domar och rättsfall samt forskning på området. Bokens titel, Gärningsmannen är en 

kvinna, har blivit ett vedertaget uttryck och dess formuleringar har använts av såväl akademiker 

som politiker. Författarna bekräftar genom boken sin tes om att kvinnor döms till mildare straff än 

män (Kordon & Wetterqvist, 2010, s. 7ff). De menar att synen på kvinnor som offer för mäns våld 

fortfarande dominerar inom rättsväsendet, även när kvinnan själv är förövaren (Ibid, s. 144). 

Författarna problematiserar genom boken synen på kvinnan som gärningsperson, en syn som 

präglas av genusnormer och resonerar kring skillnader som görs mellan kvinnor och män inom 

rättsväsendet. Därmed kan denna bok vara av relevans för denna studie. Författarna bekräftar tesen 

om att kvinnor p g a att de är just kvinnor och tillskrivs ”kvinnliga” egenskaper och handlingssätt, 

döms till mildare straff än män. Det kan vara av intresse att se om resonemang i linje med dessa 

återfinns bland mina intervjudeltagares utsagor. I anslutning till de resonemang som Kordon och 

Wetterqvist för fram kan Thams (2001) framställning av brottsofferbegreppets uppkomst och 

framväxt nämnas. Författaren beskriver hur en enstaka händelse, om än med allvarliga följder, som 

att exempelvis ha blivit utsatt för rån eller misshandel förvandlats till en egenskap hos individen. 

Brottsoffret uppfattas som en person som kan ställa krav på sin omgivning – att bli bemött med 

respekt och förståelse. Brottsoffret anses även ha rätt till särskilt stöd i olika former (Ibid, s. 27f). 

Vidare beskriver författaren att brottsoffret hamnat i fokus för den kriminalpolitiska debatten samt 

framställts i tydlig motsats till gärningsmannen. Tham (Ibid, s. 29f) visar genom sin framställning 

på en historisk/traditionell fokusering på kvinnor och barn som brottsoffer. Denna fokusering på 

kvinnan som brottsoffer ligger i linje med Kordon och Wetterqvists (2010, s. 144) beskrivning av 

den dominerande synen på kvinnan som offer. Det kan vara av intresse att se om intervjudeltagarna 

i min studie ger uttryck för tankar om kvinnan som det ”typiska” offret eller om man i sina 

resonemang uttrycker tankar i linje med beskrivningen av brottsoffret som en person som kan ställa 

krav på sin omgivning att bli väl bemött. 

Burcar (2005) har i sin doktorsavhandling intervjuat tio unga män som blivit utsatta för rån eller 

misshandel kring våld och offerskap. Burcar beskriver och analyserar hur unga män talar om våld 

och om sig själva som offer (Ibid, s. 25). I avhandlingen behandlas bl a männens beskrivningar av 

mötet och kontakten med polisen. Skildringarna av poliskontakten ser olika ut. I några fall 

framställs polisen i tydligt positiva termer. Flera berättelser genomsyras dock av ett visst missnöje, 

även om ingen av männen uttryckligen säger sig vara besviken på polisen. Istället riktas indirekt 

kritik mot polisen genom olika typer av omskrivningar, ironi och humor (Ibid, s. 142). Dessa 
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beskrivningar, där man indirekt kritiserar polisen, innehåller en viss besvikelse över att ”ingenting 

hänt”. Polisen sägs inte ha tagit fallet riktigt på allvar (Burcar, 2005, s. 147). I denna avhandling 

problematiserar författaren den generella offerdiskursen. Mannen som offer är en utmanande 

tankebild som bryter mönster, förbryllar och utmanar, då brottsofferdiskursen tycks utgå från ett 

”kvinnligt” offer, d v s ett offer som uppbär så kallat ”kvinnliga” egenskaper (Ibid, s. 161, 164) 

vilket ligger i linje med det Kordon & Wetterqvist (2010) framhåller. Således berör studien även 

frågor om vad som betraktas som ”manligt” och ”kvinnligt”. Det är av relevans och intresse att 

ställa denna studies resultat i relation till mina resultat, då den ger en bild av hur unga människor 

beskriver sina erfarenheter av poliskontakten och hur de talar om denna samt då den berör frågor 

om genus. 

Ekman (1999, s. 7f, 31) har i en avhandling undersökt, mot bakgrund av föreställningen om att 

texter kan styra praktik, vad som styr polisens dagliga praktik. Författaren menar att polisarbete 

handlar om att hantera många krav från många kravställare. Kraven uttrycks dels i texter om polis- 

och närpolisarbetet (lagar och regler, planer och mål) och dels i mötet med medborgarna. Ekman 

(Ibid, s. 9) fokuserar i avhandlingen på fyra relationer som förmedlar krav på närpolisen. Av 

relevans för min studie är främst relationen mellan medborgare och närpoliser. Undersökningen 

baseras på observationer av cirka 25 närpolisers arbete, djupintervjuer med 14 närpoliser och tre 

polischefer samt texter om närpolisarbete (Ibid, s. 42ff). Ekman beskriver att relationen mellan polis 

och medborgare utmärks av mångfald. Polisen möter många medborgare, i olika situationer och 

miljöer samt ofta under tidspress. Denna mångfald av situationer, personer och relationer gör att 

polisen måste förenkla situationer och därmed bl a kategorisera medborgarna. Polisen konstruerar 

hanterliga kategorier (stereotyper) i vilka man sorterar medborgarna. Dessa kategorier blir 

avgörande för hur polisen ska handla (Ibid, s. 34f). När poliserna talar om mötet med medborgarna 

uttrycker man bl a att det är viktigt att följa lagen och möta alla människor lika, oavsett vilka de är 

eller vad som hänt. Man framhåller även att den man möter bestämmer hur polisen ska uppträda 

(Ibid, s. 99). Om medborgaren är ”korrekt” är polisen också det. Poliserna delar föreställningen om 

att medborgare ska lyda poliser. Om medborgaren väljer att inte lyda har denne ifrågasatt polisens 

auktoritet. Denna norm är stark och uttrycks även av polischefer (Ibid, s. 163ff). Poliserna upplever 

förväntningar om att hantera sådant som medborgaren retar sig på. Detta kan handla om att hantera 

personer som utan att direkt bryta mot lagen, bryter mot anständighet och vedertagna normer (Ibid, 

s. 185). Ekman (Ibid, s. 168) gör tolkningen att de socialt delade normerna är starka i relation till de 

som uttrycks i texter och av chefer. Polispraktiken styrs av normer om hur poliser ska bemöta 

medborgare och det är dessa poliser i huvudsak följer i sitt vardagliga arbete. Ekman (Ibid, s. 199) 
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diskuterar möten mellan olika normer och hur poliser i sin vardagspraktik hanterar motstridiga krav. 

Författaren argumenterar för att dessa krav hanteras i det vardagliga ”småpratet”, som sker mellan 

poliser i förtroendefyllda relationer och formar en kompassriktning som vägleder polisen genom 

polisarbetets många krav. Avhandlingen är av intresse då den ger en bild av hur polisen beskriver 

mötet med medborgarna samt då den visar på de socialt delade normernas betydelse för 

polisarbetet. Mot bakgrund av Ekmans beskrivning av polisens kategorisering av medborgarna, kan 

det även vara av intresse att undersöka om ungdomarna i denna studie upplever detta och/eller för 

resonemang i linje med dessa. 

I anknytning till Ekmans studie kan en studie gjord av Finstad (2003) nämnas. Finstad (Ibid, s. 86, 

122ff) resonerar i sin studie av Oslopolisen kring polisens rutiner och arbetsmetoder. Författaren 

framhåller polisens hantering av vissa sociala grupper och påvisar riskerna med att polisen 

observerar många situationer genom bilrutan och tycks utveckla en vad hon kallar för ”politiblikk”. 

Finstad beskriver denna polisblick som en tränad blick som söker efter utmärkande beteenden och 

som blir avgörande för om polisen väljer att göra en kontroll eller inte. Detta innebär att dessa 

kontroller inte blir slumpmässiga, utan grundar sig på denna polisblick. Finstad (Ibid, s. 58, 118f) 

framhåller vidare att en ökad andel polisingripanden sker på initiativ av den enskilda polismannen 

och resulterar i fler ingripanden som baseras på polisblicken, som i sin tur grundar sig på polisens 

egna erfarenheter och fördomar. Detta leder till att vissa grupper kontrolleras oftare än andra och 

således blir dessa grupper i större utsträckning rapporterade för brott. Detta tenderar leda till etnisk 

diskriminering. Dessa resonemang ligger i linje med de som Ekman för fram. Resultat i likhet med 

dessa återfinns även i en studie gjord av Diesen (2006). Diesen (Ibid, s. 181, 184) har i ett projekt 

vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet undersökt principen om likhet inför lagen. 

Författaren har genom 50 examensarbeten författade av juridikstudenter försökt bedöma om man 

kan hitta mönster som tyder på negativ särbehandling av personer med utländsk bakgrund. Studien 

visar att fördomar om personer med utländsk bakgrund som brottslingar förkommer inte bara hos 

allmänheten utan även hos polisen. Detta handlar, enligt poliserna själva inte om en medveten 

diskriminering, utan om erfarenheter och fördomar. Diesen framhåller att personer med utländsk 

bakgrund särbehandlas i rättskedjans alla led (Ibid, s. 187f). Vidare menar Diesen (Ibid, s. 184f) att 

det relativt begränsade materialet gör det svårt att dra generella slutsatser. Vad gäller invandrare i 

straffprocessen är resultaten dock tydliga och överensstämmer med tidigare forskning. Ekman 

(1999), Finstad (2003) och Diesen (2006) visar genom sina framställningar på en tendens att 

människor utifrån förväntningar och fördomar diskrimineras inom rättsväsendet. Därmed, menar 

jag, är det inte orimligt att anta att denna tendens till särbehandling även kan ske utifrån andra 
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premisser t ex kön. Det kan således vara av intresse och relevans att undersöka om dessa tre studiers 

resultat kan kopplas till de beskrivningar av upplevelser och erfarenheter som ungdomarna i denna 

studie för fram.   

Metod 

För att nå fördjupad kunskap om unga män och kvinnors upplevelser och erfarenheter kring 

polisens bemötande valdes den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Syftet med den 

kvalitativa forskningsintervjun är vanligen att kartlägga människors avsikter, erfarenheter eller 

uppfattningar. Om man betraktar sådana aspekter som viktiga för forskningen så är intervjun den 

forskningsmetod som går mest på djupet i detta avseende (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 135). 

Intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär. Forskaren har då en lista (intervjuguide) över 

specifika teman som ska beröras, men intervjupersonen har stor frihet i sin utformning av svaren 

(Bryman, 2002, s. 301). Studiens intervjuguide (se Bilaga 1) konstruerades utifrån tre teman – 

mötet, bemötande och polisens bemötande utifrån kön. Till dessa teman formulerades exempel på 

frågeställningar som kunde ställas i anknytning till temat. Jag försökte i möjligaste mån konstruera 

korta och enkla frågor som jag vid intervjutillfället anpassade till intervjupersons vokabulär, för att 

minimera risken för eventuella missförstånd eller oklarheter. 

Förförståelse och avgränsning 

Min förförståelse för studiens tema har sin grund i den teoretiska utgångspunkten – om hur kvinnor 

och män tillskrivs olika egenskaper, tanke- och handlingsmönster på grund av deras kroppars 

olikhet och hur detta visar sig i de enklaste vardagshandlingar och således kommer till uttryck i hur 

vi bemöter kvinnor respektive män. Jag ville undersöka om unga män och kvinnor upplever någon 

skillnad i bemötandet från polisen som kan härledas till detta synsätt. Min föreställning var i 

undersökningens inledningsfas att jag skulle finna att ungdomarna upplever skillnader i bemötandet. 

Min tes var mot bakgrund av ovan beskrivna teori, tidigare forskning samt mina egna 

föreställningar (fördomar) att flickor och pojkar upplever att flickor blir mer varsamt och ”mjukt” 

bemötta av polisen i förhållande till pojkar. I enighet med studiens vetenskapsteoretiska ansats, 

hermeneutiken (som presenteras mer utförligt nedan) ser jag min förförståelse som betydelsefull för 

förståelsen och tolkningen av mitt material. Inom hermeneutiken menar man att tolkning blir 

omöjlig utan en viss förförståelse (Bergström & Boréus, 2005, s. 25).  

Sammanlagt genomfördes sex intervjuer. För att kunna studera skillnader och likheter i 

ungdomarnas utsagor samt göra jämförelser mellan könen intervjuades lika många flickor som 



 

11 

 

pojkar, således tre flickor och tre pojkar. Samtliga intervjudeltagare hade erfarenheter av minst ett 

möte med polisen och var mellan 17 och 23 år. Det relativt breda åldersspannet beror främst på 

svårigheten att komma i kontakt med intervjudeltagare. En snävare åldersmässig avgränsning hade 

troligen försvårat detta ytterligare. 

Urval och genomförande 

Studiens urval gjordes genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Som namnet antyder består 

intervjudeltagarna i ett sådant urval av de personer som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 

2002, s. 114). I och med svårigheten att komma i kontakt med intervjupersoner kom jag även att 

använda mig av ett så kallat snöbollsurval (även kallat kedjeurval) som i en viss bemärkelse är ett 

slags bekvämlighetsurval. Forskaren ser då till att initialt få kontakt med ett mindre antal personer 

av intresse för studien och använder sedan dessa för att komma i kontakt med ytterligare 

intervjupersoner (Ibid, s. 115).  

Det krav som ställdes på de intervjupersoner som jag sökte till studien var att de hade upplevelser 

och erfarenheter av minst ett möte med polisen och därigenom upplevelser, erfarenheter och tankar 

kring polisens bemötande. Detta krav följer av studiens syfte och frågeställningar. 

Som geografisk utgångspunkt för studien valdes en kommun i Södermanlands län, varpå två 

gymnasieskolor i kommunen valdes ut. Lärare på de aktuella gymnasieskolorna kontaktades och 

ombads att kort presentera studien för sina elever samt förmedla mina kontaktuppgifter. 

Intresserade ungdomar tog sedan kontakt med mig via e-post. Vid visat intresse presenterade jag via 

e-post studiens syfte och andra upplysningar vilka jag ansåg var av vikt för deras beslut om 

deltagande. Var ungdomarna fortsatt intresserade av att delta i studien bestämdes tid för en intervju. 

Intervjuerna ägde rum i en mindre lägenhet som vanligen används i terapisyften samt även i ett 

avskilt rum på ett bibliotek i kommunen. På dessa platser kunde intervjuerna genomföras ostört och 

relativt obemärkt, något jag ansåg fördelaktigt främst då jag ville värna om intervjupersonernas 

integritet och konfidentialitet.  

Jag följde i stor utsträckning intervjuguidens tre teman och de förslag på frågeställningar som 

konstruerats till dessa, men följde även upp intervjupersonens svar och de nya riktningar som 

öppnade sig under samtalets gång. Detta föll sig mer eller mindre naturligt i de olika intervjuerna, 

beroende på samtalets karaktär. I anslutning till intervjuerna förde jag även anteckningar över de 

viktigaste aspekterna av intervjun – hur jag hade uppfattat intervjun, intervjupersonen samt min 

egen roll som forskare. Intervjuerna spelades in på ljudbandspelare, lyssnades igenom och 

transkriberades. 
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Då studiens syfte är att nå en fördjupad kunskap om ungdomars upplevelser och erfarenheter kring 

bemötandet från polisen är ungdomarnas egna beskrivningar av detta central. Därmed valde jag att 

vid transkriberingen återge intervjuuttalandena ordagrant. Transkriberingen är således inte av 

formell skriftspråklig karaktär utan utskriven i talspråk, såsom ungdomarna uttryckte sig vid 

intervjutillfället. För att kunna analysera inte bara det som faktiskt sades i intervjun, utan även hur 

intervjupersonen sa det, valde jag att återge när uttalanden åtföljs av eller förekommer i samband 

med olika tonfall eller uttryck, exempelvis om intervjupersonen varit särskilt bestämd/tveksam i sitt 

svar eller om denne förställt rösten eller skrattat. För att göra materialet mer läsvänligt, valde jag 

dock att göra vissa justeringar i de citat som presenteras i studien. Burcar (2005, s. 37) framhåller 

att en mycket detaljerad transkribering kan försvåra läsbarheten. Talspråkliga uttryck som 

exempelvis ”mm”, ”ehh”, ”asså”, ”aa” kunde förkomma upprepade gånger i ett och samma svar. 

Detta upplevde jag bidrog till att utsagans innebörd fick stå tillbaka och inte tydliggjordes på ett 

önskvärt sätt. Det är dock endast mindre justeringar som gjorts, vilka inte anses har påverkat 

innebörden i citaten. Vid presentationen av citat i studiens resultat och analys har jag således valt att 

återge inte bara vad intervjudeltagaren sa, utan även hur man uttryckt sig vid intervjutillfället. 

Genom att återge detta blir citaten mer levande för läsaren. Fet text innebär att intervjudeltagaren 

förstärker det avsedda/markerade ordet. Vid återgivningen av intervjusekvenser avser I – Ida 

(intervjuare) och ID – intervjudeltagaren. I de citat som presenteras har några intervjudeltagare 

skrattat och i ett fall har en intervjudeltagare gjort en gest med sina händer. Även detta har jag valt 

att återge i citaten. 

Det transkriberade materialet har studerats noggrant och sorterats genom tematisering. Dessa teman 

består i skillnader och likheter (genomgående teman) i männen och kvinnornas uttalanden samt 

även andra aspekter i intervjudeltagarnas uttalanden som jag anser vara av intresse för studiens 

syfte. 

Vetenskapsteori och kunskapsproduktion 

Jag ser intervjuandet som en process där kunskap produceras genom en interaktion mellan 

intervjuare och intervjudeltagare. Således är både intervjuare och intervjudeltagare en del av 

kunskapsproduktionen. Kvale och Brinkmann (2009 s. 64) karaktäriserar en forskare med denna 

kunskapssyn som en resenär, som vandrar i ett land, samtalar med invånarna och uppmuntrar dem 

att berätta sina egna historier om sin livsvärld.  

Den kvalitativa intervjun är en meningsfull forskningsmetod om man har för avsikt att försöka 

förstå välden från undersökningspersonernas synvinkel samt utveckla mening ur deras erfarenheter 
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(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Jag har genom denna metod fått beskrivningar av 

intervjupersonernas upplevelser, erfarenheter och tankar kring polisen bemötande, i syfte att tolka 

och förstå dessa. Min vetenskapsteoretiska ansats är således hermeneutisk. Hermeneutiken är en 

forskningstradition med rötter i olika typer av tolkning och förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2009, 

s. 246). Termen är hämtad från teologin och inom samhällsvetenskapen avser den teori och metod 

vid tolkning av människors handlingar. Centralt är behovet att uppfatta saker och ting ur den sociala 

aktörens synvinkel (Bryman, 2002, s. 466). Den hermeneutiska tolkningens syfte är att nå en giltig 

och gemensam förståelse av meningen i en text (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 66). En viktig aspekt 

inom hermeneutiken är att delar i en text tolkas utifrån texten som helhet och helheten utifrån 

delarna. Traditionen framhåller även att vi aldrig möter en text tomhänta. Vår förförståelse påverkar 

vår tolkning av en text. Utan en viss förförståelse blir tolkning omöjlig (Bergström & Boréus, 2005, 

s. 25). 

Etik 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 78) framhåller att intervjuforskning är genomsyrad av moraliska 

och etiska frågor. Etiska problem förekommer under hela intervjuundersökningen och potentiella 

etiska frågor bör beaktas redan från början av undersökningen. Mot bakgrund av detta beaktades så 

väl etiska problem som potentiella etiska frågor från undersökningens inledande fas till dess 

slutförande. 

En förutsättning för deltagande i denna undersökning var att man som intervjuperson hade 

erfarenheter av ett möte med polisen och därmed upplevelser kring polisens bemötande. För att öka 

mina chanser att komma i kontakt med ett önskvärt antal intervjudeltagare valde jag en bred 

definition av begreppet möte. Det kunde handla om såväl det ”lilla” som det ”stora” mötet – allt 

från att ha blivit stoppad av polisen i en trafikkontroll till att ha begått ett brott, blivit utsatt för ett 

brott eller bevittnat ett brott. Viktigt för studiens syfte var dock att erfarenheterna inte var för 

knappa och att man utifrån dessa kunde ge en bild av bemötandet. En farhåga var att detta skulle 

missuppfattas och att jag skulle komma i kontakt med intervjupersoner som hade knappa 

erfarenheter. För att undvika detta försökte jag vara så tydlig som möjligt i min beskrivning av vad 

jag sökte för intervjupersoner. Detta visade sig inte bli ett problem, då samtliga intervjudeltagare 

utifrån sina erfarenheter kunde ge en bild av polisens bemötande. Orsakerna till mötet med polisen 

var således olika. Då studiens syfte var att ge en bild av ungdomarnas upplevelser och erfarenheter 

kring polisens bemötande samt att undersöka om ungdomarna upplevt skillnader i bemötandet som 

kan härledas till deras könstillhörighet, stod händelsen som föranledde mötet med polisen inte i 

fokus för samtalen. Min uppfattning är dock att det är i mötet som bemötandet gestaltar sig och att 
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orsakerna till mötet kan ha betydelse för bemötandet. Därmed ansåg jag det vara av intresse att få en 

bakgrund till mötet. Denna bakgrund omnämndes, men ägnades ingen närmare beskrivning. 

Intervjudeltagarna intervjuades således inte i egenskap av brottsoffer eller gärningspersoner, utan i 

egenskap av ungdomar med upplevelser och erfarenheter kring polisens bemötande.  

Min inställning till studiens tema var att det av mina intervjudeltagare kunde uppfattas som svårt att 

tala kring. Att ha varit i personlig kontakt med polisen är något som man kanske inte önskar tala om 

eller framhäver. Det kan vara något som man inte är stolt över och att uttrycka sina personliga 

åsikter och tankar kring polisen kan upplevas svårt. Kanske väcker berättelsen om bemötandet 

obehagliga känslor. Jag var således tvungen att förbereda mig på att samtalen kunde upplevas svåra 

för mina intervjudeltagare. 

Vetenskapsrådet ställer i enighet med det så kallade individskyddskravet upp fyra allmänna 

huvudkrav för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav är samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). 

Intervjupersonernas samtycke till att delta i studien inhämtades vid flera tillfällen under 

undersökningens gång, både innan och vid själva intervjutillfället. Detta för att jag skulle kunna 

försäkra mig om att intervjupersonernas deltagande var frivilligt och att man inte kände sig pressad 

till deltagande. Samtliga intervjupersoner informerades om studiens allmänna syfte och dess 

ändamål. De upplystes även om det frivilliga deltagandet och deras rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. Mot bakgrund av min förståelse för samtalens eventuella känslighet, upplyste jag även 

deltagarna om möjligheten att avböja att svara på frågor som uppfattades för svåra att tala om. 

Majoriteten av intervjupersonerna har ingen koppling till varandra och kan således inte känna till 

varandras medverkan. För att nå ett tillfredställande antal intervjupersoner använde jag mig (även) 

av ett snöbollsurval. På grund av de konfidentialitetsproblem som följer urvalstypen, men även då 

den inte visade sig särskilt fruktsam, kom denna urvalstyp dock att användas i en mycket begränsad 

utsträckning. Följaktligen finns det intervjudeltagare i studien som kan känna till varandras 

medverkan. Detta har jag tagit i extra beaktande och varit noga med att inte presentera information 

som kan identifiera någon deltagare. Jag har valt att inte uppge intervjupersonernas namn, ålder, 

gymnasieskolornas namn eller den kommun i vilken studien haft sin utgångspunkt.       

Forskarroll 

Ett etiskt krav som ställs på forskaren är att denne ska söka uppnå hög vetenskaplig kvalitet på den 

kunskap som produceras (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 91). För att uppnå detta har jag under 
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arbetets gång kontinuerligt återkopplat till studiens syfte, frågeställningar och dess teoretiska 

utgångspunkt samt även reflekterat över aspekter kopplade till min egen roll som forskare. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 91) menar att det genom det nära samspel som råder vid kvalitativ 

intervjuforskning finns risk att intervjuaren identifierar sig så starkt med sina 

undersökningspersoner att denne inte kan upprätthålla en professionell distans utan tolkar och 

rapporterar allting ur intervjudeltagarnas perspektiv. Jag har strävat efter att hålla en professionell 

distans till mina intervjupersoner och deras berättelser. Detta genom att förhålla mig neutral till 

deras utsagor och inte uttrycka egna värderingar i förhållande till dessa. För att eftersträva en 

neutral hållning har jag försökt att inte ge medhåll i deras berättande genom exempelvis gester 

(nickande) eller språkliga uttryck så som ”mm” och ”ja”.  Det visade sig vara en (skör)balansgång 

mellan att å ena sidan vara en nyfiken och lyhörd lyssnare som för samtalet framåt och å andra 

sidan inte uppfattas ge medhåll i en utsaga och på det sättet rikta samtalet. Ett språkligt uttryck som 

”mm” kan vara ett uttryck för att man faktiskt håller med, men även visa på att man uppfattat vad 

personen i fråga just sagt. Jag kom att i större utsträckning använda uttrycket ”okej” då jag 

upplevde detta ord som mer neutralt i sammanhanget. Viktigt att framhålla i detta sammanhang är 

att min syn på kunskap som något som produceras genom interaktion mellan intervjuare och 

intervjuperson, innebär att jag är delaktig i kunskapsproduktionen och därmed påverkar denna. Jag 

har dock minimerat min egen påverkan på kunskapsproduktionen i den bemärkelsen att jag inte på 

ett aktivt sätt sökt rikta samtalet.   

Som forskare är det viktigt att vara medveten om att forskningsintervjun inte är ett vardagligt samtal 

mellan jämbördiga parter, utan att det råder en asymmetrisk maktrelation mellan forskaren och 

intervjupersonen (Ibid, s. 49). Jag har i egenskap av forskare för denna studie vetenskaplig 

kompetens, jag har beslutat om ämnet för intervjun, konstruerat frågor som ska ställas samt inlett 

och avslutat samtalet. I och med detta kan jag sägas ha ett maktövertag, en insikt som jag fört med 

mig in i varje intervjusituation. Trots detta upplevde jag ingen (direkt) maktasymmetri mellan mig 

och mina intervjupersoner. Min upplevelse var att intervjupersonerna såg mig som en jämbördig 

part. Jag tror att man i detta sammanhang uppfattade mig mer som en ungdom än som en vuxen 

person, vilket kan tänkas bero på att jag befinner mig relativt nära dem åldersmässigt. Detta visar 

sig som tydligast vid uttryck som ”du vet”, där jag får en känsla av att intervjupersonen antar att jag 

kan relatera till det som sägs.  

Då den teoretiska utgångspunkten för denna studie är genusteoretisk föll det sig naturligt för mig att 

reflektera över min roll som forskare i förhållande till kön och genus. Karlsson & Pettersson (2006) 
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samt Skrinjar (2003) för diskussioner kring detta. Ser man på genus som en ständigt pågående 

process där genus skapas, inte är, blir följden att genus skapas även i intervjusituationen (Karlsson 

& Pettersson, 2006, s. 69). Föreställningar om ”manligt” och ”kvinnligt” kan påverka 

intervjusituationen, vilket kan få konsekvenser för materialets innehåll och kvalitet (Skrinjar, 2003, 

s. 108). Jag som intervjuare är kvinna och det är rimligt att anta att detta har påverkat 

intervjusituationen och därigenom kunskapsproduktionen. Det är dock svårt att säga hur detta har 

påverkat. Ett antagande är att jag som kvinna och de egenskaper som tillskrivs mig som kvinna 

(såsom omhändertagande, mjuk etc) underlättat för de intervjuade männen (och även kvinnorna) att 

tala kring studiens tema. En annan möjlighet är att jag som kvinna och intervjuare istället försvårat 

för de intervjuade männen att berätta om sina upplevelser och erfarenheter kring polisens 

bemötande, då detta kan vara känsligt och ses som ett hot mot deras ”manlighet”. Att delge att man 

har blivit misshandlad kan vara ett hot mot ”manligheten”, då offrets karaktärsdrag stämmer illa 

överens med ”manlighet” (Burcar, 2005, s. 20). Mot bakgrund av hur intervjuerna gestaltade sig och 

hur samtalen fortlöpte är min uppfattning ändå att intervjupersonerna hade relativt lätt att tala om 

sina upplevelser och att man med en öppenhet delade med av dessa – kanske underlättade det att jag 

är kvinna. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Inom den kvalitativa forskningen handlar begreppet validitet om huruvida den undersökning man 

genomför för att besvara en bestämd fråga verkligen kan ge svar på just denna fråga. Reliabilitet 

avser forskarens noggrannhet i undersökningens alla led (Bergström & Boréus, 2005, s. 34f). Jag 

har under arbetets gång vid flera tillfällen återkopplat till studiens syfte, dess frågeställningar samt 

den teoretiska utgångspunkten. Vid analysen av materialet har jag förhållit mig kritisk till mina 

egna tolkningar och frågat mig själv om tolkningarna av intervjudeltagarnas utsagor är rimliga. 

Detta för att försäkra mig om att det som avses undersökas faktiskt undersöks samt för att 

eftersträva noggrannhet. 

Studiens urval är inte representativt för gruppen ungdomar i sin helhet. Därmed är studiens resultat 

inte generaliserbart i statistisk mening. Syftet med denna studie var dock inte att nå ett 

generaliserbart resultat. Syftet var att ge en bild av ungdomars upplevelser och erfarenheter kring 

bemötandet från polisen. Med stor sannolikhet finns det flera bilder av detta. Då delar av studiens 

resultat visar på en samstämmighet mellan ungdomarna är det dock inte orimligt att anta att man 

kommer få liknande resultat om man intervjuar andra ungdomar kring samma tema. 
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Resultat och analys 

Nedan följer en presentation av studiens resultat i en inledning som syftar till att ge läsaren en 

bakgrund, därefter presenteras de teman som ungdomarna resonerat kring. Dessa teman följer av 

studiens syfte och frågeställningar. 

Inledning 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de har varit i personlig kontakt med polisen en eller flera 

gånger. Majoriteten har varit i kontakt med polisen vid flera tillfällen. I vissa fall har en och samma 

händelse lett till flera möten med polisen och i andra fall har dessa möten skett i samband med olika 

händelser. Orsaken till mötet med polisen varierar bland de intervjuade. En återkommande orsak till 

mötet med polisen är att man har blivit misshandlad då man befunnit sig i krogmiljö. Av intervjuade 

pojkar och flickor uppger främst pojkar att man varit i kontakt med polisen i samband med 

misshandel. Man har även varit i kontakt med polisen med anledning av hot och trakasserier samt 

då man blivit kallad till förhör som vittne till ett brott. Intervjupersonerna i denna studie har varit i 

kontakt med polisen i egenskap av brottsoffer, vittnesperson och misstänkt gärningsperson. 

Intervjupersonerna beskriver att man har träffat polisen direkt på den plats där brottet ägt rum, i 

förhörssituationer både i intervjupersonens hem och på polisstationen samt då man gjort en 

polisanmälan på polisstationen. 

Upplevelser och erfarenheter kring polisens bemötande 

Samtliga intervjudeltagare beskriver bemötandet från polisen i både positiva och negativa termer. 

Således beskrivs vissa aspekter i polisens bemötande som ”bra” och andra som ”inte så bra”. På 

detta sätt kan man beskriva att polisen varit ”lugna” och ”vänliga”, men samtidigt beskriver man att 

de inte ”brydde sig” och man ger bilden av polisens bemötande som nonchalant. Ingen av 

intervjudeltagarna säger bokstavligen att en viss aspekt av bemötandet varit ”dåligt” utan uttrycker 

istället att det ”inte varit så bra”. 

Tre intervjudeltagare, en man och två kvinnor, beskriver att bemötandet från polisen inte varit vad 

man förväntat sig och beskriver detta som negativt. Nedan följer en utsaga från en av kvinnorna 

som visar på detta: 

Jag tycker väl inte att man blir bemött så som man tror att man ska bli bemött i alla fall 

så. Nej, jag tycker väl inte att man blir bemött så bra. Ärligt talat (skratt). 

Frågan som föranledde detta svar ställde jag direkt till intervjupersonen d v s jag frågade personen 

hur hon upplevde bemötandet från polisen. Trots formuleringen på frågan svarar intervjupersonen i 

mer allmänna termer. Min tolkning är att intervjupersonen genom att svara i allmänna termer samt 
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genom att avsluta utsagan med ett skratt, försöker avdramatisera uttalandet. Burcar (2005, s. 152) 

menar att skratt kan fungera avdramatiserande och att man genom att skratta och skämta kan man 

hantera spänningar och paradoxer samt ta udden av uttalanden. Jag antar att uttalandet spelar en 

personlig åsikt, men att intervjupersonen genom att svara på detta sätt distanserar sig från 

uttalandet. Genom att uttrycka denna åsikt på detta sätt blir uttalandet inte lika personligt. 

Innebörden i utsagan är att hon inte blivit bemött på det sätt hon förväntat sig. Min tolkning är att de 

ungdomar som uttrycker detta har haft föreställningar/förväntningar om att de ska bli ”bra” bemötta 

av polisen. Att ungdomarna har dessa förväntningar kan ses som positivt beträffande synen på 

polisen, dock blir detta negativt då dessa förväntningar inte besannas.  

Då de intervjuade kvinnorna beskriver bemötandet från polisen som ”inte så bra” beror det   bl a på 

en känsla av att inte ha blivit tagen på allvar. Två kvinnor anser att de inte blivit tagna på allvar av 

polisen. Den intervjuperson som ger tydligast uttryck för detta beskriver en besvikelse över att 

polisen vid en polisanmälan inte tagit hennes rädsla på allvar. Hon uttrycker att hon förväntade sig 

att polisen i detta avseende skulle visa henne förståelse och omtanke. I denna berättelse synliggörs 

återigen de förväntningar som ungdomarna har på polisen. 

En kvinna menar att en lång väntan på förhör inte är att bli bemött på ett ”bra” sätt. Detta uttalande 

är intressant då det visar att ett ”bra” bemötande kan innefatta olika saker. Således spelar inte enbart 

det direkta bemötandet roll – såsom att polisen är trevlig och tillmötesgående – utan även det mer 

processuella kan inverka på upplevelsen av bemötandet. 

Då de intervjuade männen beskriver bemötandet av polisen som ”inte så bra” handlar det bl a om att 

de känner sig misstänkliggjorda och maktlösa. Två män uttrycker detta. En av männen beskriver 

polisens bemötande på följande sätt: 

Ofta tycker jag att man har känt sig lite anklagad själv. Även fast man inte har gjort 

någonting. Utan man kanske själv har blivit misshandlad. Att man nästan känner sig 

anklagad själv. Att ja.. vad gjorde du då? Sådär.. Var det du som startade det här? Så har 

jag upplevt det i alla fall. 

Intervjudeltagarens berättelse visar att han känt sig misstänkliggjord och ifrågasatt av polisen. Min 

tolkning är att mannen känt en viss maktlöshet i förhållande till polisen. Nedan beskriver den andra 

mannen hur han upplevt polisens bemötande: 

I: Kan du beskriva hur du upplevde polisens bemötande? 

ID: Mm, det är svårt att säga exakt hur det är men.. Vissa gånger har det varit helt okej.. 

vissa gånger har man känt.. Ja, att dom [Polisen, min anm.] är lite.. vad ska man kalla 

det.. Makt, ja det låter starkt, maktgalna. Ja, att dom verkligen utnyttjar.. den kraften 

dom har. Till full mån, fast det inte behövs. 

I: Hur menar du då? På vilket sätt visar det sig? 
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ID: Mm, ja, men dom kan ju i princip säga vad som helst. Utan att.. ingen kan göra 

någonting. Man kan ju inte börja ordtugga med en polis. För då blir dom ju ännu mer 

aggressiva till exempel. Kanske spänna åt handbojor hårdare eller ja.. Ja, så ser jag det. 

Ja, så kan det upplevas.  

 

Min tolkning av ovanstående uttalande är att intervjupersonen anser att polisen missbrukar sin 

maktställning. Då de intervjuade männen och kvinnorna beskriver bemötandet från polisen som 

”bra” är beskrivningarna likartade. Polisen beskrivs då i termer som bl a ”trevlig”, 

”tillmötesgående”, ”lätt att prata med” samt ”lyssnade”. Förhörssituationerna beskrivs av 

intervjudeltagarna överlag i positiva termer. Två intervjudeltagare, en man och en kvinna, beskriver 

att man haft negativa föreställningar och förväntningar på såväl förhörssituationen i sig som polisen 

i förhörssituationen. Mannen uttrycker en föreställning om att polisen i förhörssituationen skulle 

vara otrevlig, men att detta inte var fallet. Nedan beskriver kvinnan förhörssituationen: 

Jag trodde att det skulle vara mera såhära.. asså strikt eller vad man säger att.. dom 

[Polisen, min anm.] skulle vara taskiga eller så som på filmer och sånt men det var typ 

som.. att man satt i ett vanligt rum typ så här som vi gör.. och sen prata dom bara.. så 

ställde dom massor med frågor. 

Citatet ovan visar att kvinnan hade föreställningar och förväntningar på såväl förhörssituationen 

som på polisen i förhörssituationen. Utsagan visar även att dessa inte visade sig stämma överens 

med verkligheten. Kvinnans uttalande visar även att hennes föreställningar haft sin grund i hur 

förhörssituationen och poliser i förhörssituationen framställs på film. Mot bakgrund av hur detta 

många gånger framställs i svenska polisserier anser jag det inte vara konstigt att ungdomarna haft 

negativa förväntningar kring förhörssituationerna. Den bild av polisen som förmedlas på filmduken 

är över lag en rå och respektlös sådan och som citatet ovan visar, påverkar denna bild synen på 

polisen även utanför filmens värld. Ungdomarna som beskriver att man haft dessa föreställningar 

uttrycker med en viss förvåning att dessa inte stämde överens med hur förhöret faktiskt gestaltade 

sig. Man tycks ha blivit positivt överraskad över hur situationen och bemötandet faktiskt var, vilket 

jag tror bidrar till att man förmedlar en till största del positiv bild av förhörssituationen. 

Två intervjudeltagare, en man och en kvinna, ger tydligt uttryck för vad polisen kunnat göra 

annorlunda i bemötandet av den unga. Kvinnan uttrycker att hon tycker att polisen ska visa att 

han/hon tar ungdomen på allvar och visa mer omtanke. Nedan beskriver mannen sin syn på detta: 

I: Anser du att polisen kunde bemött dig annorlunda i de här situationerna som du 

beskriver?  

ID: Lugnare.. mer ja, mer som en person kanske. Att dom inte ser en som en som ja, 

fånge direkt liksom. Istället som en person som är oskyldig kanske. 
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Intervjudeltagaren uttrycker att han anser att polisen i sitt bemötande ska utgå ifrån att den unga är 

oskyldig. Denna uppfattning ligger i linje med att man ska ses som oskyldig till dess att motsatsen 

bevisats.  

Tankar kring bemötandet av unga 

Samtliga intervjudeltagare uttrycker att de tror att polisen bemöter ungdomar på olika sätt. Det finns 

således inga skillnader i uppfattningar mellan intervjuade pojkar och flickor. Beskrivningarna av 

vilka faktorer som de tror påverkar polisens bemötande och hur detta gestaltar sig varierar mellan 

intervjudeltagarna. Nedan ger en av männen sin uppfattning om vilka faktorer som påverkar 

polisens bemötande av ungdomar: 

Jag tror att det är mer upp till vilken polis det är.. hur dom bemöter ungdomar. Asså 

vissa [Poliser, min anm.] kanske känner att de behöver sätta sig i respekt.. asså vissa.. 

Jag tror dom handlar lite olika polis till polis.. Men visst sen tror jag att dom behandlar 

vissa ungdomar olika. Asså det är ju hur man själv är som person.. är man lugn och så 

här, är ju dom [Polisen, min anm.] lugna tillbaka, är man aggressiv då måste ju dom 

också vara det.. lite mer aggressiva tillbaka. 

Utifrån ovanstående citat gör jag tolkningen att intervjupersonen tror att bemötandet är beroende av 

den enskilde polismannen/kvinnan och att bemötandet således skiftar från polis till polis. Vidare 

menar intervjudeltagaren att sättet på vilket ungdomen uppträder har betydelse för bemötandet. 

Detta är en faktor som tas upp av flera intervjudeltagare, såväl pojkar som flickor. Intervjupersonen 

menar vidare att ett aggressivt beteende från den unga kräver ett aggressivt beteende från polisen. 

Ekman (1999, s. 164) beskriver i sin avhandling att poliserna i studien delar föreställningen om att 

medborgarnas uppträdande ska styra polisens uppträdande. På det sätt medborgaren bemöter 

polisen, på samma sätt kan han/hon förvänta sig bli bemött själv. Ungdomarnas uppfattning om den 

ungas uppträdande som betydelsefullt för bemötandet, stämmer väl överens med den bild Ekman 

ger kring hur poliserna i hans avhandling ser på detta. 

En kvinna tar upp en annan faktor som hon tror kan ha betydelse för polisens bemötande av 

ungdomar:  

Det beror på vad det handlar om tror jag. Asså om vi säger att nån har typ åkt dit för 

rattfylla eller någonting. Det är klart att man [Polisen, min anm.] inte är lika trevlig som 

mot nån som anmäler att man blivit misshandlad. Det är ju så fast dom egentligen ska 

vara lika trevliga så blir det automatiskt att.. tror jag i alla fall.. att dom beter sig olika. 

Fast det är lite konstigt men. Om man har gjort något bra då är det klart man är snäll och 

om man har gjort något dåligt blir man automatiskt striktare eller något sånt. 

Min tolkning av ovanstående citat är att intervjupersonen tror att den egenskap i vilken den unga är 

i kontakt med polisen har betydelse för hur han/hon blir bemött. Intervjupersonen uttrycker med 

självklarhet att polisen inte är lika trevlig mot en person som gjort sig skyldig till rattfylla som mot 
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en person som blivit misshandlad. Min tolkning är att intervjupersonen tror att polisen inte är lika 

trevlig mot en gärningsperson som mot ett brottsoffer. Intervjupersonens uppfattning kring detta 

kan bl a ha sin grund i den syn på brottsoffret som förmedlas i samhället. Tham (2001, s. 32ff) 

framhåller att brottsoffret hamnat i centrum för den kriminalpolitiska debatten. I svensk politik har 

de borgerliga partierna från senare delen av 1980-talet använt brottsoffret som retoriskt vapen när 

man talat för hårdare straff för gärningsmannen. Brottsoffret har framställts i tydlig motsats till 

gärningsmannen och uppfattas som en person som kan ställa krav på sin omgivning att bli bemött 

med respekt och förståelse (Ibid, s. 28, 34). Dessa budskap förmedlas i och av samhället och präglar 

sannolikt människors syn på brottsoffer och gärningsmän.  

En man tror att det kan ha betydelse för bemötandet om den enskilda polismannen/kvinnan ”känner 

igen” den unga i den bemärkelsen att han/hon är son/dotter till någon för polisen bekant
2
. 

Intervjupersonen beskriver att han tror att polisen bemöter en ungdom som han/hon känner igen på 

ett bättre sätt i förhållande till någon man inte känner igen. Intervjudeltagaren ger följande 

beskrivning: 

Jag tror att dom [Polisen, min anm.] bemöter folk dom känner igen väl.. som exempel 

ja, det där är min kompis son, om dom tänker så.. då är dom.. nog på ett annat sätt. 

Jämfört med andra som dom inte känner igen. Det skulle jag tro. För så funkar dom 

flesta. 

 

Min tolkning är att mannen menar att människor i allmänhet är trevligare mot personer de är 

bekanta med. Därmed utgår intervjupersonen ifrån att även polisen gör skillnad i detta avseende.  

En man tror att de föreställningar/fördomar som polisen har kring ungdomen är betydande för 

bemötandet. Min tolkning är att mannen menar att sättet på vilket polisen uppfattar ungdomen har 

betydelse för bemötandet. Intervjudeltagaren tycks mena att polisen gör denna bedömning utifrån 

ungdomens utseende, men främst utifrån hur ungdomen uppträder. Mannen tycks själv inte vara 

klar över på vilket sätt detta påverkar bemötandet. Han ger dock uttryck för att polisens 

föreställningar påverkar bemötandet. Ekman (1999, s. 34f) framhåller att mångfalden av möten i 

polisarbetet gör att polisen förenklar situationer och kategoriserar medborgare. Polisen bedömer 

medborgaren för att sedan kategorisera denne. Kategorin är avgörande för hur polisen sedan 

handlar. Således är medborgarens kategori, som tycks grunda sig på polisens egna 

föreställningar/fördomar, betydande för polisens bemötande. Ekmans framställning ligger i linje 

med Finstads (2003, s. 58, 118f) resonemang kring det hon kallar för ”politiblikket” som baseras på 

polisens föreställningar. Poliserna i Rognebys (2009, s. 18) studie menar att ungdomens utseende 

                                                 
2
 Läsaren bör här veta att den geografiska utgångspunkten för studien inte är en storstad. 
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kan ha betydelse för om polisen väljer att ta kontakt eller inte. En polisman medger att polisen är 

lite fördomsfull i denna selektering. Man tittar efter ”typiska attribut” som kan bestå i en särskild 

typ av kläder eller smycken, då man förknippar dessa attribut med kriminalitet. Poliserna medger 

även att man genom att utefter utseende välja vilka ungdomar man ska ta kontakt med, missar en 

del ungdomar som inte bär dessa attribut, då främst flickor.  

Könets betydelse för bemötandet 

På frågan om intervjupersonen tror att den ungas kön har betydelse för hur han/hon blir bemött av 

polisen svarar fem av sex intervjudeltagare, tre män och två kvinnor, att könet har betydelse för 

polisens bemötande. En kvinna menar att detta inte har betydelse för bemötandet. Två 

intervjupersoner, en man och en kvinna, beskriver att de har egna upplevelser och erfarenheter som 

kan tyda på detta. I dessa två fall handlar det om att en till intervjudeltagaren nära bekant av det 

motsatta könet, har blivit sämre respektive bättre bemött av polisen än intervjudeltagaren själv. 

Intervjupersonerna framhåller i båda fallen att den bekanta och intervjupersonen har träffat polisen 

under liknande omständigheter och upplever att man har blivit bemött på olika sätt. I båda fallen 

beskrivs att flickan blivit bättre bemött av polisen än pojken. Ungdomarna tycks tro att flickan blir 

bättre bemött av polisen p g a att hon är just flicka. Intervjudeltagarna uttrycker dock att man inte är 

säker på om det är dessa upplevelser som ligger till grund för denna uppfattning. I de flesta fall 

grundar man således uppfattningen om att könet har betydelse för polisens bemötande på annat än 

egna upplevelser och erfarenheter. 

Av de fem intervjudeltagare som tror att könet har betydelse för bemötandet tror samtliga att 

polisen är ”lugnare” och ”snällare” mot flickor och ”hårdare” mot pojkar. Rogneby (2009, s. 28) gör 

utifrån sin studie tolkningen att polisen behandlar flickor mer varsamt än pojkar, vilket ligger i linje 

med ungdomarnas uppfattningar. Kordon och Wetterqvist (2010, s. 9, 144) menar att det är bilden 

av kvinnan som brottsoffer som är normen inom rättsväsendet och att detta även präglar bilden av 

henne som gärningsman. Detta gör att hon döms till mildare straff än män, bedöms och behandlas 

mildare p g a att hon är just kvinna och tillskrivs ”kvinnliga” egenskaper och handlingssätt, vilket 

även det kan sägas gå i linje med vad ungdomarna i denna studie uttrycker. Samtliga 

intervjudeltagare beskriver detta som något självklart och givet. I följande citat uttrycker en kvinna 

detta: 

Jag tror dom [Polisen, min anm.] är mer hårdhänta om man säger så ja, mot killar än 

tjejer. Men det är väll också det här talesättet killar är väl lite mer starkare än tjejer å 

så.. Så det tror jag nog, att det kan vara så att dem är mera hårda mot killar så.. än mot 

tjejer. Fast jag har ingen erfarenhet av det. 
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I ovanstående citat uttrycker kvinnan att hon tror att polisen är ”mer hårdhänta” mot pojkar är mot 

flickor. Min tolkning är att hon grundar denna uppfattning på föreställningen om pojkar/män som 

”starka” och att det är den föreställningen som ligger till grund för att polisen bemöter pojkar och 

flickor olika. Därmed tycks intervjudeltagaren mena att polisen gör skillnad mot bakgrund av 

”talesättet”, vilket jag tolkar som rådande föreställningar om man och kvinnor, ”manligt” och 

”kvinnligt”. En man ger följande beskrivning: 

Ja, tjejer dom, så som jag fattar det som.. poliserna är ju inte lika hårda mot dom, dom 

tar inte tag i dom och håller på och skriker på dom. Men på killar då kan dom ju ta tag 

så här (gör en gest) för vi.. vi tål ju att dom tar lite mer hårdare tag. 

Min tolkning av ovanstående citat är att intervjudeltagaren menar att polisen är ”hårdare” mot 

pojkar mot bakgrund av föreställningar och förväntningar kring hur en pojke (respektive en flicka) 

ska vara. Polisen är ”hårdare” mot pojkar eftersom de förväntas ”tåla mer” än tjejer. Således ger 

intervjudeltagaren uttryck för att polisen gör skillnad på pojkar och flickor mot bakgrund av 

rådande genusnormer. Burcar (2005, s. 20) framhåller att begreppet man, manlig, manlighet 

förknippas med tapperhet och styrka. En man förväntas ”visa sig tuff” och han bör också klara av 

att ”ta lite mer” än en kvinna (Ibid, s. 111). Att pojkar förväntas ”tåla mer” än flickor visar även 

Lenz Taguchi (2004, s. 94) genom exemplet som beskrivs i studiens inledning. Redan i tidig ålder 

förväntas pojkar inte gråta, utan de ska lära sig att vara tuffa, lära sig klara sig själva och tåla lite 

smärta.  

Intervjudeltagarnas beskrivningar ger en tämligen samstämmig bild av polisen som ”snällare” och 

”lugnare” mot flickor och ”hårdare” mot pojkar. Av beskrivningarna framgår att man i de flesta fall 

inte har egna upplevelser och erfarenheter kring detta och att man i de fall man har det, är man 

osäker på om det är mot dessa man grundar denna uppfattning. Mot bakgrund av ungdomarnas 

beskrivningar gör jag tolkningen att man i dessa uttalanden är präglad av rådande föreställningar om 

män och kvinnor, ”manligt” och ”kvinnligt” och att det till stor del är dessa föreställningar som 

ligger till grund för denna uppfattning. Eftersom studiens resultat visar att majoriteten av 

ungdomarna grundar uppfattningen om att polisen bemöter flickor och pojkar olika, på annat än 

upplevelser och erfarenheter, kan studiens resultat inte visa på skillnader i uppfattningar mellan 

intervjuade flickor och pojkar. 

”Dom har inte tid att göra skillnad” 

En kvinna uttryckte en annan mening i frågan om könets betydelse för polisens bemötande. 

Intervjudeltagaren menade att polisen inte bemöter alla ungdomar på samma sätt, men att den ungas 

kön inte har betydelse för hur han/hon blir bemött av polisen. Nedan följer denna intervjusekvens: 
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I: Tror du att den ungas kön har betydelse för hur han/hon blir bemött av polisen? 

ID: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att dom [Polisen, min anm.] har tid att 

särbehandla könen när det handlar om något allvarligt. 

I: Hur menar du då? 

ID: Jag menar att de inte har tid att sitta och tänka.. han är kille hon är tjej sen avgöra 

fallet för könet. Dom utgår nog från sitt vanliga sätt och sedan gör sitt arbete. Utan att 

tänka på könen. 

Min tolkning är att intervjudeltagaren inte tror att polisen bemöter könen olika, eftersom polisen 

inte har ”tid” att kalkylera för denna skillnad. Vidare gör jag tolkningen att intervjudeltagaren utgår 

ifrån att om polisen skulle göra skillnad på pojkar och flickor, skulle denna skillnad göras medvetet. 

Utgångspunkten i denna utsaga är att skillnad är något som görs medvetet. I denna studie är 

utgångspunkten för förståelsen av genus, likt Pettersson (2003, s. 147) beskriver, ”en ständigt 

pågående process som producerar och reproducerar föreställningar”. Dessa föreställningar har 

införlivats i vårt sätt att tänka och handla, de tas för givna och vi reflekterar sällan över dessa 

(Lander, 2003, s. 22). Således ses denna process i huvudsak som något som görs omedvetet. De 

intervjuade poliserna i Rognebys (2009, s. 26f) studie tycks vara medvetna om att deras egna 

fördomar och förutfattade meningar påverkar dem i arbetet och i bemötandet av ungdomar. Man 

uttrycker att man försöker behandla alla lika, men att detta är svårt då man är präglad av dessa 

fördomar. Min tolkning är att de intervjuade poliserna på ett medvetet plan strävar efter att bemöta 

alla ungdomar lika. Dock tycks man vara medveten om att fördomar och föreställningar påverkar 

bemötandet på ett omedvetet plan och därmed möjliggör olika behandling. Samma intervjuperson 

beskriver senare i intervjun, i nära anslutning till ovanstående uttalande, att polisen är ”hårdare” mot 

pojkar, eftersom pojkar i större utsträckning än flickor ”käftar emot”. Anledningen till att polisen 

bemöter pojkar ”hårdare” än flickor tycks enligt intervjupersonen vara ett resultat av pojkars 

beteende. Hon tycks mena att det är pojkars beteende i sig som gör att polisen bemöter pojkar 

hårdare. Således menar hon att polisen inte gör skillnad på pojkar och flickor på grundval av kön, 

utan som en respons på ett beteende. En manlig intervjudeltagare gör följande uttalande: 

Jo, men så tror jag väl.. så är det ju i samhället också.. att man är olika mot tjejer och 

killar. Man är kanske mer fysisk mot en kille och vågar sätta emot lite. Medan man mot 

tjejer kanske är lite mer ödmjuk och försöker prata ur situationen istället. Så, det är 

samhället i sig som är så och så.. och det går väl enda ut i polisyrket att man måste sätta 

sig i respekt mer mot killar män tjejer. 

I ovanstående citat framställs det som självklart att man behandlar flickor och pojkar olika. 

Intervjupersonen menar att det inte enbart är polisen som gör denna skillnad, utan att man i 

samhället i stort gör denna skillnad. Uttalandet genomsyras av föreställningar och förväntningar på 

pojkar och flickor, kvinnor och män. Min tolkning är att han tror att man bemöter pojkar och flickor 

olika p g a dessa föreställningar, med andra ord mot bakgrund av rådande genusnormer. Min 
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tolkning är att intervjupersonen ser skillnaden som görs mellan män och kvinnor som något 

omedvetet, som ”bara görs”, något självklart och ”naturligt”. Vidare påtalar intervjudeltagaren två 

intressanta aspekter. Han är en av två män som påtalar att polisen måste ”sätta sig i respekt” mer 

mot pojkar än mot flickor. Min tolkning är att denna uppfattning kommer av synen på mannen som 

”tuff” och ”stark” och att detta leder till att ungdomarna tror att polisen måste hävda sin 

maktposition i större utsträckning mot en pojke än mot en flicka. Uppfattningen tycks grunda sig i 

synen på mannen och på synen på polisen som en auktoritet. Vidare påtalar intervjudeltagaren att 

polisen är mer ”fysisk” mot en pojke medan man med en flicka försöker ”prata sig ur situationen 

istället”. Min tolkning är att denna utsaga grundar sig i synen på ”manliga” och ”kvinnliga” 

egenskaper och handlingssätt. Likt Connell (2009, s. 129) beskriver, förväntas pojkar redan från 

tidig ålder vara ”tuffa”, ”krävande” och ”livliga”, medan flickor förväntas vara ”passiva” och 

”medgörliga”.    

Killar ”bråkar” och ”slåss” 

Föreställningen om att pojkar i större utsträckning än flickor ”slåss” och ”bråkar” och att detta 

resulterar i att polisen bemöter pojkar på ett ”hårdare” sätt uttrycks av flera intervjudeltagare. Fyra 

av sex intervjudeltagare, två kvinnor och två män, beskriver detta. En kvinna gör följande uttalande: 

Killar är mer bråkstakar (skratt). Nej, men om man hör att det vart slagsmål så är det att 

dom [Killar, min anm.] brottas med några killar och inte med några tjejer på stan 

liksom. Så jag tror att det kan ha med det att göra.. att dom.. att det blir nog så kanske. 

En man beskriver det på följande sätt: 

Det tror jag absolut. Jag tror att killar är ju oftast kända som mer bråkstakar än vad tjejer 

är och.. därav blir det ett lite hårdare bemötande mot killar än vad det blir mot tjejer. 

Absolut. 

Man kan inte utesluta att kvinnan som gör uttalandet ovan grundar detta på sin egen 

upplevelse/erfarenhet av att pojkar faktiskt slåss mer än flickor. Min sammantagna tolkning är dock 

utifrån intervjudeltagarnas utsagor att man till större del grundar dessa beskrivningar om pojkar som 

”bråkar” och ”slåss” på föreställningar och förväntningar. Ungdomarna menar att synen på pojkar 

som ”bråkstakar” påverkar polisens bemötande på så sätt att bemötandet blir ”hårdare”, likt mannen 

i uttalande ovan tycks mena. Att pojkar är ”mer bråkstakar” tycks vara något självklart för 

ungdomarna. Karlsson och Pettersson (2003, s. 5, 8) framhåller att man inom genusteori främst 

associerat våldsamt beteende med maskuliniteter. När män och pojkars våld beskrivs görs det 

främst i termer av dominans och överordning, både gentemot kvinnor och gentemot andra män. Det 

är ett sätt att hävda sin manlighet, då man visar att man är en ”riktig man”. Connell (2009, s. 16f) 

menar att pojkar förbereds för våld. Pojkar pressas till våld för att visa sig ”modiga” och ”tuffa” och 
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att undvika att betraktas som ”mes” eller ”fjolla”. En av männen använder sig inte utav ordet 

misshandel, då han beskriver av vilken anledning han kom i kontakt med polisen. Istället uttrycker 

han att det var fråga om ett ”slagsmål” där han blev ”påhoppad av ett par stycken”. Min tolkning är 

trots den knappa beskrivningen att det är fråga om en misshandel. Intressant i sammanhanget är 

intervjudeltagarens ordval. Burcar (2005, s. 46) menar att säga sig ”vara i slagsmål” istället för att 

”bli misshandlad” kan skapa en bild av egen aktivitet och delaktighet. Att säga sig ha varit i 

slagsmål stämmer således bättre överens med bilden av mannen som stark och aktiv. Att göra detta 

ordval kan vara ett sätt att upprätthålla sin manlighet. 

Ungdomarna beskriver det som ett faktum – pojkar ”bråkar” och ”slåss”. Detta ses som något av 

naturen givet. Så gör pojkar. Ungdomarna tycks mena att det är dessa föreställningar och 

förväntningar på pojkar/män som gör att polisen gör skillnad. Därmed tycks ungdomarna utgå ifrån 

att även polisen har dessa förväntningar och föreställningar. Således uttrycker man att polisen 

bemöter flickor och pojkar olika mot bakgrund av rådande genusnormer. Vidare är min tolkning att 

ungdomarna legitimerar att polisen bemöter könen olika, eftersom man delar dessa föreställningar 

med polisen. 

”Jag har polisfobi” 

Intervjudeltagarnas syn på polisen beskrivs i såväl positiva som negativa ordalag. De positiva 

beskrivningarna består främst i att ungdomarna tycker att det är bra att polisen finns och att polisen 

behövs. Ofta följs de positiva beskrivningarna av negativa beskrivningar. Man kan uttrycka att det 

är bra att polisen finns, men samtidigt uttrycka att man inte tycker om polisen. En man ger följande 

beskrivning: 

Jag tycker ja, det ska ju finnas ett rättsväsende på det sättet. För det kommer ju alltid 

behövas, men samtidigt så.. är inte jag något jättefan av dom heller. Det kanske inte är 

dom jag tycker allra bäst om.   

I citatet ovan ges så väl en positiv som en negativ bild av polisen. Dock upplevs utsagan 

genomsyras av en negativ syn på polisen. Samtliga intervjudeltagare ger negativa beskrivningar av 

polisen. När man gör dessa beskrivningar uttrycker man inte ett starkt ogillande, utan beskriver att 

man ”inte tycker om poliser”. En av männen ger dock en mer känsloladdad beskrivning av sin syn 

på polisen: 

Jag gillar dom inte. Inte dom flesta.. eller det är några som är jävligt trevliga när man 

träffar dom.. men sen finns det såna där svin.. rent ut sagt. 



 

27 

 

Mannen uttrycker här ett starkt ogillande genom att använda sig av ordet ”svin”. Det dock vanligare 

är att intervjudeltagarna uttrycker sig med en viss försiktighet och på så vis inte blir emotionella i 

sina beskrivningar alternativt skämtar bort uttalandet. En kvinna gör följande utsaga: 

Jag har polisfobi (skratt). Så.. jag tycker inte om poliser. 

Ordet ”fobi” kan uppfattas som känsloladdat och ger uttryck för en stark rädsla. Det är i detta 

sammanhang svårt att avgöra om kvinnan i och med detta ordval uttrycker ett starkt ogillande 

gentemot polisen och försöker avdramatisera detta genom att framställa det på det sätt hon gör. Min 

tolkning är dock att ordet i detta sammanhang används skämtsamt. Kvinnan överdriver sitt 

ogillande och gör mig som lyssnare medveten om detta, genom att uttrycka detta som ett skämt 

samt genom att skratta. Intervjupersonen beskriver att hon tror att denna ”polisfobi” beror på en 

nervositet hon känner inför polisen. Att känna en nervositet inför polisen, är något som återkommer 

i samtalen och som beskrivs av såväl pojkar som flickor. Av beskrivningarna framgår att det inte 

enbart är den direkta kontakten med polisen som ungdomarna blir nervösa av, utan att de känner 

denna nervositet så fort dem ser en polisbil. En man beskriver att han kan känna sig nervös då han 

kör bil och möter en polisbil. Han beskriver denna nervositet som en rädsla över att ha gjort något 

”fel”. En kvinna beskriver nervositeten hon känner inför polisen på följande sätt: 

Ja, jag kan bli helt skakis bara jag ser en polisbil. Så att ja.. nej, men jag vet inte. Det 

kan nog ha lite med det här att göra att det inte känts som dom har brytt sig, nån utav 

dem gångerna jag har gjort en polisanmälan har det ju känts som. Dom har ju kallat till 

förhör och såna grejer men dom har inte brytt sig så mycket i att man har sagt att man är 

rädd och grejer. Så det kan väl ha mycket med det att göra.. att jag blir nervös och inte 

tycker om dom så (skratt).  

Av citatet ovan framgår att intervjudeltagaren själv tror att nervositeten kan ha att göra med att hon 

i mötet med polisen upplevt att de inte har ”brytt sig”. Det bemötande hon fått från polisen påverkar 

hennes känsla inför polisen och således hennes syn på polisen. Således tycks bemötandet kunna 

påverka den ungas helhetssyn på polisen. Av intervjuade pojkar och flickor uttrycker främst flickor 

att de inte anser att polisen ”bryr sig” eller att polisen bryr sig om ”fel” saker. En kvinna beskriver 

detta på följande sätt: 

Ja, jag tycker att de bryr sig om fel saker (skratt). Nej, men det är mycket att dom kan 

åka ut och plocka, plocka ungdomar som dricker alkohol, och det är väl bra alltså inte så 

men. Och mopedister och det ena och det andra men. Dom kan inte bry sig om sånt som 

misshandel å såna grejer. Det är inte lika mycket dom bryr sig om på det sättet. Och det 

är inte jag den enda som har sagt, det har jag hört många som säger att det känns som att 

poliserna tar sina kafferaster och skiter i resten typ. Så tycker jag att polisen är, jag 

tycker inte att de bryr sig så mycket om det vettiga om man säger. 

Burcar (2005, s. 143) menar att utsagan ”gå och dricka kaffe” kan ses som liktydigt med passivitet 

och ointresse från polisen och att bilden av polisen ”som tar sina kafferaster” kan fungera som en 
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indirekt kritik. Utsagan ovan förmedlar en bild av polisen som okänslig och ointresserad. I utsagan 

ovan uttrycker dock intervjudeltagaren bokstavligen ett missnöje. Hon anser att polisen bryr sig om 

”fel” saker och riktar direkt kritik mot polisen. Min tolkning blir i detta sammanhang att uttrycket 

”kafferast” blir ett sätt att förstärka det missnöje som man redan uttryckt. Intervjupersonen 

förstärker detta ytterligare genom att hävda att hon hört att flera personer med henne delar denna 

mening.  

Avslutande diskussion 

De intervjuade ungdomarnas beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter av polisens 

bemötande är mångfasetterade. Med detta menar jag att det finns fler nyanser i bemötandet än svart 

och vitt – dåligt eller bra. Därmed ges inte en entydig bild av bemötandet som enkelt låter sig 

tolkas. Samtliga intervjudeltagare beskriver såväl positiva som negativa aspekter i bemötandet från 

polisen. Min tolkning är dock att de negativa aspekterna i polisens bemötande många gånger 

överskuggar de positiva och att den sammantagna bilden av bemötandet då blir negativ. 

Ungdomarna tycks lägga de negativa aspekterna av bemötandet närmast om minnet. Även om den 

ungas sammantagna bild av bemötandet många gånger genomsyras av en negativ syn skulle det inte 

vara rättvisande att tolka detta som att ungdomen anser sig blivit ”dåligt” bemött av polisen. Detta 

skulle enligt min mening vara felaktigt, eftersom man även framhåller positiva aspekter i polisens 

bemötande. Samtliga intervjudeltagare anser sig både ha blivit ”bra” och ”mindre bra” bemötta av 

polisen på en och samma gång. Ingen intervjudeltagare säger uttryckligen att man blivit ”dåligt” 

bemött. Detta visar på komplexiteten i bemötandet. Resultatet visar således att varje aspekt i 

bemötandet av den unga är viktig. Om polisen i en viss bemärkelse bemöter ungdomen på ett 

negativt sätt, kan det överskugga de positiva aspekterna av bemötandet och påverka helhetssynen på 

bemötandet i negativ riktning. Resultatet visar att polisens bemötande kan påverka ungdomens 

helhetssyn på polisen vilket jag ser som föga förvånande, men dock som viktigt att framhålla. 

Ungdomarna uttrycker en samstämmighet i frågan om att polisen bemöter ungdomar olika, även om 

beskrivningarna av anledningen till varför man tror detta och på vilket sätt detta gestaltar sig 

varierar. Något som förvånar mig något mot bakgrund av tidigare studier, exempelvis Diesen 

(2006), är att ungdomarna inte nämner etnicitet som en betydande faktor för polisens bemötande. 

Min tolkning är att detta kan ha att göra med att de som deltog i studien, enligt min förståelse inte 

tillhörde en etnisk minoritet själva och därmed inte såg detta som betydande. Antagligen hade man 

inte upplevt detta själv och därmed låg det inte nära till hands att påtala etnicitet som en betydande 

faktor.  
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Ungdomarna uttrycker även en viss samstämmighet beträffande könstillhörighetens betydelse för 

polisens bemötande – att polisen är ”lugnare” och ”snällare” mot flickor och ”hårdare” mot pojkar. 

En majoritet av intervjupersonerna uttrycker att man tror att polisen gör skillnad utifrån 

föreställningar och förväntningar på könen. En kvinnlig intervjudeltagare menar att skillnaden inte 

görs på grundval av att ungdomen är pojke eller flicka, utan som en respons på ett visst beteende. 

Resultaten visar att uppfattningen om att polisen gör skillnad på pojkar och flickor till större del 

grundar sig på föreställningar om män och kvinnor, ”manligt” och ”kvinnligt”. Ungdomarna gör 

tydligt uttryck för rådande genusnormer i sina beskrivningar av detta, samtidigt som de uttrycker att 

de tror att även polisen är präglade av dessa normer. Det tycks i första hand inte vara ungdomarnas 

egna upplevelser och erfarenheter som ligger till grund för uppfattningen om att polisen bemöter 

pojkar och flickor olika. Därmed har resultatet inte kunnat utvisa skillnader i upplevelser och 

erfarenheter mellan intervjuade pojkar och flickor. Denna studie syftar inte till, och kan således inte 

svara på frågan om polisen faktiskt bemöter unga män och kvinnor olika i den bemärkelsen som 

ungdomarna i studien beskriver. Frågan ligger inom ramen för en framtida studie. Vad som däremot 

kan sägas är att ungdomarna gör uttryck för rådande genusnormer och tycks i stor utsträckning vara 

präglade av dessa. Ungdomarnas samstämmiga bild av könets betydelse för polisens bemötande är 

en indikator på hur starkt dessa föreställningar påverkar dem. Detta kan dock ses som ett resultat i 

sig, då det visar på genusnormernas internalisering – att de är införlivade i ungdomarnas sätt att 

tänka och därmed har stark inverkan på deras syn på polisens bemötande.  

Föreställningar om att pojkar ”bråkar” och ”slåss” och att dessa leder till att polisen bemöter pojkar 

”hårdare” än flickor präglar ungdomarna. Ungdomarna tycks se detta som en självklarhet. De tycks 

även utgå ifrån att även polisen har dessa förväntningar och föreställningar. Ungdomarna tycks 

mena att polisen tillskriver pojkar egenskaper och handlingssätt som resulterar i ett ”hårdare” 

bemötande. Eftersom ungdomarna delar dessa föreställningar tycks de legitimera att polisen 

bemöter könen olika och tycks heller inte se detta som något problematiskt. Min tolkning är att 

ungdomarna ser detta som något ”naturligt” och självklart snarare än något problematiskt.  

Polismyndigheten ska aktivt arbeta för likabehandling och mot diskriminering. Enligt min mening 

är det av stor vikt att polisen i egenskap av ”lagens väktare” arbetar i enighet med dessa principer. 

För att polisen ska bibehålla sin auktoritet och legitimitet är det viktigt att de vårdar och stärker 

människors förtroende för dem. Grundläggande för att uppnå detta förtroende är att alla människor 

bemöts och behandlas enligt ovan nämnda principer. Som påtalats ovan syftar inte denna studie till 

att visa att polisen faktiskt bemöter unga män och kvinnor olika. Min förhoppning är att denna 

studie istället ska bidra till ett uppmärksammande av denna aspekt i bemötandet, en aspekt som jag 
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tror tenderar att hamna i skymundan p g a dess karaktär. Mot bakgrund av att skillnader i 

bemötande av män och kvinnor ofta sker omedvetet, finns en risk att denna aspekt förblir ”dold”. 

Därmed är min förhoppning att denna studie tjänar till ett synliggörande. 

Förslag på framtida forskning 

Eftersom studier kring polisens bemötande av ungdomar är begränsade är det av intresse att göra 

fortsatta studier på området. Ett förslag till fortsatt forskning är att forskaren genom en fältstudie 

undersöker hur genus konstrueras i interaktionen mellan polis och ungdomar. Detta skulle innebära 

att forskaren är med på plats, befinner sig i mötessituationen och studerar bemötandet. Vidare skulle 

det vara av intresse att genom kvalitativa intervjuer med polisen studera bemötandet av unga, för att 

nå en mer djupgående och nyanserad bild av polisens syn på bemötandet. Polisens bemötande 

skulle även kunna studerats utifrån andra perspektiv och utgångspunkter. Man skulle exempelvis 

kunna undersöka skillnader i upplevelser av bemötandet mellan brottsoffer och gärningsperson. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande upplysningar till intervjupersonen: 

- Intervjuns syfte och ändamål 

- Frivilligt deltagande 

- Anonymitet 

- Intervjun bandas – endast jag har tillgång 

- Om intervjupersonen önskar läsa arbetet 

- Intervjuns uppbyggnad 

- Frågor 

Bakgrund: 

- Ålder 

- Kön 

Förslag på frågeställningar: 

 

Mötet med polisen: 

- Kan du berätta för mig av vilken anledning du har varit i kontakt med/träffat polisen? 

- Har du varit i kontakt med polisen en eller flera gånger? 

- Kan du berätta för mig om ditt möte (mötena) med polisen? 

- Kan du beskriva mötet (mötena)? 

- Kan du ge en bild av den eller de polis/er som du träffade? 

- Var det manlig/a respektive kvinnlig/a polis/er du träffade? 

- Hur upplevde du mötet? 

 

Bemötandet från polisen: 

- Hur upplevde du att du blev bemött av polisen? 

- Hur uppträdde polisen, var polisen exempelvis vänlig, lugn, arg? 

- (Upplevde du någon skillnad i bemötande mellan den manliga respektive kvinnliga polisen?) 

- (I så fall, kan du beskriva skillnaden?) 

- Kan du beskriva hur du kände i mötessituationen (kring bemötandet)? 

- Hur kände du efter mötet (kring bemötandet)? 
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- Kunde polisen ha bemött dig på ett annorlunda sätt? 

- (I så fall på vilket sätt?) 

- Har du någon gång hört att kompisar varit i kontakt med polisen? 

- (Hur har kompisen/kompisarna beskrivit detta för dig?) 

 

Bemötandet från polisen utifrån kön: 

- Tror du att polisen bemöter alla ungdomar på samma sätt? 

- (Beroende på svar, utveckla) 

- Tror du att den ungas kön har betydelse för hur han/hon blir bemött? 

- ( I så fall på vilket sätt tror du att kön har betydelse för bemötandet?)  

- (Hur tror du att detta gestaltar sig?) 

- (Finns det något i ”din” mötessituation som du tycker visar på detta?) 

- Tror du att det finns andra aspekter som har betydelse för polisens bemötande, bortsett från kön? 

- (I så fall vilka?) 

- Har du några övriga tankar kring ungdomars möte med polisen? 

- Hur ser du på polisen i allmänhet?  

- Finns det något annat som du vill tillägga? 

 


