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Sammanfattning 

Denna studie undersöker pojkars syn på och attityd till polisen genom sju kvalitativa 

intervjuer med pojkar i åldrarna 15-19 år. Den teoretiska utgångspunkten för studien är 

socialekologisk teori, utvecklad av Shaw och McKay, där deras beskrivning av hur 

brottslighetens omfattning skiljer sig i olika delar av staden ligger till grund för att två 

kommuner i Stockholms län valdes ut för denna studie. Teorin beskriver att ungdomar som 

lever i de mer utsatta områdena ofta övertar normer och värderingar ifrån personer i detta 

område. Detta gör att attityder till polisen kan antas ärvas via personer i området vilka torde 

se olika ut i olika utsatta områden. Detta gör denna studie kriminologiskt relevant då syftet 

var att undersöka huruvida ungdomars bild av polisen skiljer sig i kommuner med olika nivåer 

av socioekonomisk status. Kommunerna valdes ut med hänsyn till deras nivå av 

socioekonomisk status där främst inkomst- och utbildningsnivå låg till grund för val av 

kommuner. De olika kommunerna fick de fingerade namnen kommun Hög respektive 

kommun Låg baserat på om de hade högre eller lägre socioekonomisk status i relation till 

Stockholms läns alla kommuner. Frågeställningarna för studien är följande: 

 

 Vilken syn på och attityd till polisen har pojkar i en kommun med hög respektive låg 

socioekonomisk status? 

 Skiljer sig pojkars attityder till polisen i kommuner med olika nivåer av 

socioekonomisk status? 

 Hur kan pojkarnas syn på och attityd till polisen tolkas? 

 

Resultatet av de utförda intervjuerna, transkriberingarna och analysen visade att majoriteten 

av pojkarna hade en negativ syn på polisen och de allra flesta av respondenterna kopplade 

detta till sin utländska bakgrund. En del pojkar menade att deras bostadsort påverkade deras 

bild av polisen. Respondenternas svar var dock relativt samstämmiga trots att de var ifrån 

kommuner med olika socioekonomisk status. Detta tyder på att socioekonomisk status som 

faktor inte ensam påverkar pojkars syn på och attityd till polisen. Att denna faktor är en av 

flera komponenter som tillsammans påverkar pojkars syn på polisen går dock inte att utesluta. 

Tidigare forskning visar att utländsk bakgrund har betydelse för hur personer behandlas av 

polisen. Min tolkning är att eftersom de allra flesta av de pojkar som hade samstämmiga 

åsikter om polisen hade utländsk bakgrund indikerar det att detta kan vara en faktor som 

påverkar pojkars syn på och attityd till polisen. 
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Inledning 

 
Bakgrund 

Sedan 1800-talet har man haft vetskap om att brottslighetens utbredning geografiskt är ojämnt 

fördelad (Sarnecki 2009, s. 171). Park och Burgess har studerat ungdomsbrottslighet utifrån 

teorin om att staden är indelad i fem cirkulära zoner där brottsligheten är som störst och tycks 

förbli konstant i zon 2 trots att populationen i zonen förändras. Vidare (Ibid, s. 172) beskrivs 

social desorganisation och att ungdomar i dessa fattiga områden tenderar att lära sig normer 

och värderingar som stödjer brottsligt beteende och som är så pass kraftfulla att de kan 

påverka de ungas beteenden. Denna studie var från början fokuserad på att studera pojkars 

syn på polisen kopplat till deras bostadsort men då etnicitet visade sig ha betydelse för 

pojkarnas upplevelser av polisen utvidgades fokus att även innefatta en diskussion kring 

etnicitet. I områden med lägre socioekonomisk status bor ofta fler personer med utländsk 

bakgrund än i områden med högre socioekonomisk status (Estrada 2007, s. 35ff). Då tidigare 

forskning har visat att personer med utländsk bakgrund är de som ofta utsätts för polisens 

kontroller och även i andra led i rättssystemet utsätts för diskriminering (Sarnecki 2006, s. 18, 

30, 356ff) är detta en grupp människor som man kan anta har en annorlunda syn på och attityd 

till polisen jämfört med till exempel personer med svensk bakgrund som inte alls i samma 

utsträckning utsätts för polisens kontroller. Med detta som bakgrund har jag studerat hur 

pojkars syn på och attityd till polisen ser ut i olika delar av Stockholms län. Det är 

kriminologiskt relevant att undersöka huruvida socialekologisk teori kan kopplas till pojkars 

attityd till polisen och huruvida det går att applicera denna teori om brottslighetens utbredning 

även på attityder till polisen i områden med lägre respektive högre socioekonomisk status, då 

man kan anta att brottslighetens utbredning i ett område påverkar polisens arbete där och 

därigenom människornas uppfattning om polisen i detta område. Eftersom teorin dessutom 

beskriver att normer och värderingar överförs till ungdomar i de olika zonerna kan man anta 

att en mer negativ bild av polisen skulle kunna vara utbredd i områden med lägre 

socioekonomisk status respektive mer positiv i en kommun mer högre socioekonomisk status.  

 

Polisen arbetar sedan flera år tillbaka med att försöka förbättra relationen mellan polis och 

ungdom (Polisen i Stockholms län 2010). Polisen har upprättat så kallade ungdomsråd i syfte 

att försöka förbättra polisens arbete, avstyra unga människor från att bli kriminella samt för 

att öka ungdomars förtroende för polisen. Eftersom polisen arbetar med att avvärja ungdomar 

från att bli kriminella tyder det på att polisen som organisation ser brottslighet som något 

ungdomar hamnar i alternativt väljer vilket påverkar hur organisationen hanterar människor i 
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allmänhet och kriminella personer i synnerhet. Jag har tidigare under hösten utfört en intervju 

med en polis som arbetar med ungdomar i Stockholms kommun. Han beskrev hur deras 

arbete till stor del består i att skapa en relation till ungdomarna för att på så sätt försöka 

förebygga brott och skapa en positiv relation polis och ungdomar emellan. Min förhoppning 

är att ökad kunskap om pojkars syn på polisen ska kunna hjälpa polisen att utveckla bättre 

metoder för deras arbete med ungdomar.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om pojkars syn på och attityder till polisen och 

studera huruvida de ungas syn skiljer sig åt i olika delar av Stockholms län kopplat till 

socialekologisk teori. Frågeställningarna för denna studie är följande: 

 

 Vilken syn på och attityd till polisen har pojkar i en kommun med hög respektive låg 

socioekonomisk status? 

 Skiljer sig pojkars attityder till polisen i kommuner med olika nivåer av 

socioekonomisk status? 

 Hur kan pojkarnas syn på och attityd till polisen tolkas? 

 

Definitioner 

Estrada och Flyghed (2007, s. 11ff) för en diskussion om hur man kan definiera vad en 

ungdom är. Med ungdom för denna studie menas personer som är mellan 15-19 år gamla. När 

det gäller begreppet polisen används begreppet både som benämning för polisen som 

organisation samt för den enskilde polismannen. Pojkarna i studien pratade ofta om polisen 

som grupp men tog även upp flera exempel på möten med enskilda poliser. Detta framgår 

genom deras beskrivningar och har av mig förtydligats i min egen text då oklarheter uppstått.  

 

Med begreppet socioekonomisk status menas för denna studie olika nivåer av social klass där 

bland annat inkomstnivå, utbildningsnivå och arbetslöshet ses som indikatorer på social klass 

och där socioekonomisk status som begrepp på ett bättre sätt beskriver skillnaderna mellan de 

två kommuner som undersökts i denna studie. Man kan se begreppet som en kombination av 

ekonomiska och sociala förutsättningar där man kan se många olika nivåer av 

socioekonomisk status. För att inte peka ut vilka kommunerna som intervjuerna har utförts i 

har jag valt att använda fingerade namn på kommunerna och för att göra det enkelt för läsaren 

har jag valt följande; kommun Hög för kommunen med högre socioekonomisk status och 



 9 

kommun Låg för kommunen med lägre socioekonomisk status. Kommunerna valde jag ut 

genom att titta på deras olika nivåer av medelinkomst, arbetslöshet och utbildningsnivå. 

 

Man kan skilja mellan trakasserier och diskriminering. För att en handling ska kunna klassas 

som diskriminering krävs att den faller inom de områden som inbegrips av 

diskrimineringslagstiftningen (Nationalencyklopedin 2011). De fall av upplevd negativ 

särbehandling som respondenterna inom ramen för denna undersökning menar att de har 

upplevt benämns därför som trakasserier då det inte går att fastslå i vilka fall som det varit tal 

om trakasserier respektive diskriminering. Det är heller inte denna studies syfte att fastställa 

huruvida respondenterna har blivit utsatta för vare sig trakasserier eller diskriminering utan 

det är deras uppfattning av polisen och polisens agerande som är i fokus.  

Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie har analyserats med utgångspunkt i Park och Burgess teori om stadens olika 

delar, så kallade zoner, där det råder varierande socioekonomisk status och social klass i de 

olika zonerna (Jones 2006, s. 127f). Totalt består staden enligt teorin av fem cirkulära zoner 

där stadens kärna utgör zon 1 och där främst affärs- och industridistrikt är placerade. Zon 2 

består av fabriker och karga hus där fattigare människor bor. Denna zon kan ses som en slags 

övergångszon som människor flyttade ifrån när de fick stabilare ekonomi och möjlighet till 

högre levnadsstandard. Det blir dock problematiskt med överförbarheten från USA till 

Sverige och Stockholm då de flesta människor inte flyttar ifrån dessa områden som, om man 

försöker applicera teorin på Stockholm, skulle kunna ses som Stockholms förorter.  

 

Vanligast var, i de miljöer där denna teori utvecklades, att folk flyttade från zon 2 till zon 3 

där den ordinära arbetarklassen levde (Jones 2006, s. 128). Vidare består zon 4 av bättre hus 

där mer välbärgade människor hade möjlighet att bosätta sig samt zon 5 som kan sägas bestå 

av förstäder (Sarnecki 2009, s. 171). Shaw och McKay använde Burgess zonsystem för att 

studera ungdomsbrottsligheten. De fann att brottsligheten nådde högst nivå i zon 2 och att 

även andra sociala problem såsom till exempel alkoholmissbruk och dålig folkhälsa var 

utbredda i detta område. Shaw och McKay menar att dessa missförhållanden i zon 2 leder till 

social desorganisation och att detta är den främsta orsaken till brottsligheten i zonen, 

framförallt just ungdomsbrottsligheten (Hagan 2008, s. 155; Jones 2006, s. 129f; Sarnecki 

2009, s. 171f). I zonen råder det brist på social struktur och anonymiteten i zonen är stor 

vilket leder till brist på social anknytning mellan individer och samhället som kan resultera i 

kriminalitet. Denna brist på social struktur och anknytning mellan individ och samhälle kan 
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även tänkas påverka människor syn på rättssamhället och olika myndigheter, till exempel 

polisen. Normer och värderingar överförs enligt teorin till ungdomarna i zonen som tenderar 

att påverkas både genom att det har inverkan på deras attityder och på deras beteenden. 

Einstadter och Henry (1995, s. 128) refererar till Shaw och McKay och beskriver att 

anledningen till att lagar följs i större utsträckning i vissa områden och i mindre utsträckning i 

andra beror på omständigheter som råder i det enskilda området. 

 

Shaw and McKay […] claim that respect for the law is an ”acquired attitude” emerging 

in the context of stable and consistent social standards, and this fails to develop where 

chaos and confusion prevail (Einstadter & Henry 1995, s. 128). 

 

Einstadter och Henry (1995, s. 128f) utvecklar resonemanget och beskriver hur grupper som 

lever i utsatta områden tenderar att försöka leva efter egna subkulturella normer och regler 

vilket ofta leder till att de i det övriga samhället allmänt rådande normerna och lagarna bryts. 

Ungdomar som anammar dessa subkulturella normer bildar tillsammans med andra 

likasinnade ofta gäng (Ibid, s. 131). Einstadter och Henry (Ibid, s. 128f) talar även om att 

föräldrar med utländsk bakgrund som flyttar till utsatta områden mister viss kontroll över sina 

barn och ungdomar. De beskriver hur ungdomarna jämfört med sina föräldrar lättare anammar 

normer och värderingar i den nya miljön, normer som kan strida mot föräldrarnas värderingar. 

På grund av att det relativt ofta flyttade in nya grupper i de utsatta områdena påverkades 

strukturen vilket ledde till att den självreglerande strukturen av samhället slutade fungera och 

människor började misstro varandra. Detta är en del av den sociala desorganisation som teorin 

beskriver. Denna misstro för andra människor i samhället skulle också kunna appliceras på 

misstro till polis och rättsväsende.  

 

Trots att etniciteten hos invånarna i zon 2 ändrades över tid och trots att invånare flyttade 

ifrån zon 2 och nya flyttade in, fann Shaw och McKay att brottsligheten förblev konstant i 

zonen (Einstadter & Henry 1995, s. 131; Hagan 2008, s. 155; Jones 2006, s. 128f). Huruvida 

brottslighetens utbredning i ett område påverkar polisens arbete där och därigenom 

människornas uppfattning om polisen i detta område gör denna studie intressant kopplat till 

teorin då områdena som ska studeras skiljer sig i socioekonomisk status och brottsnivån kan 

antas skilja sig en hel del kommunerna emellan. Huruvida detta speglas i pojkarnas attityder 

till polisen i dessa områden återstod för denna studie att undersöka. 

 

Einstadter och Henry (1995, s. 136) beskriver hur politiska beslut att placera grupper av 

människor med lägre inkomst i specifika områden, där stereotypa bilder av invånarna redan 
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finns, skapar problem. De menar att dåligt rykte för ett område leder till negativa 

rapporteringar beträffande området i massmedia vilket sedan leder till mer misstänksamhet 

gentemot invånarna i området samt fler poliskontroller just där. Detta kan tydligt kopplas till 

denna studies frågeställningar då man med detta som bakgrund kan anta att det utförs fler 

kontroller av invånarna i kommun Låg jämfört med kommun Hög. Detta torde också påverka 

invånarnas bild av polisen. Genom följande citat blir det tydligt hur Einstadter och Henry 

(Ibid) resonerar kring denna spiral av händelser som påverkar varandra i ett utsatt område.  

 

The political decision to concentrate low-income families into these stereotyped 

problem areas creates ”hierarchies of desirability”. […] A ”bad” public reputation 

emerges of both the area and its residents via reported incidents in the media that then 

expose these residents to further policing, cast further suspicion on them, and thereby 

amplify the problems of disorganization and control. 

 

Denna studie undersöker pojkars attityder till polisen i två olika områden och man kan med 

teorin som bakgrund tänka sig att pojkarna i kommun Låg, det vill säga kommunen med låg 

socioekonomisk status, och kommun Hög, kommunen med hög socioekonomisk status, har 

relativt skilda uppfattningar om polisen. Då teorin beskriver att utsatta områden är mer 

brottsbelastade och att det i dessa områden finns en mer utbredd negativ syn på samhället och 

dess strukturer kan man anta att ungdomarna i detta område har en mer negativ syn på 

polisen. På samma sätt kan man tänka sig att då det är mindre kriminalitet i områden med 

högre socioekonomisk status torde finnas en utbredd bild av polisen som i huvudsak är 

positiv. Om man något förenklat ska applicera teorin på denna studie för att göra det tydligt 

hur den har använts kan man beskriva det som att Shaw och McKays zon 2 i denna studie är 

kommun Låg medan kommun Hög för denna studie kan ses som teorins zon 4 alternativt 5. 

 

Med tanke på att denna teori om stadens indelning i olika zoner utvecklades i USA kan man 

problematisera huruvida den är applicerbar på Sverige och Stockholm. Själva grundtanken, att 

människor med olika socioekonomisk status lever i olika delar av staden kan dock kopplas till 

Stockholm med tanke på den mycket varierande medelinkomsten och utbildningsnivån bland 

invånarna i Stockholms läns olika kommuner, där den kommun med högst medelinkomst har 

nära dubbelt så hög summa som den kommunen med lägst medelinkomst i Stockholm (SCB 

2010). Var dessa zoner sedan är belägna i förhållande till stadens kärna är mindre väsentligt 

för användningen av teorin i denna studie. Kritik gentemot teorin har anförts av Hagan (2008, 

s. 155). Han menar att då teorin fokuserar på geografiska förklaringar till brottslighet tenderar 

faktorer såsom sociala strukturer att komma i skymundan. Han riktar också kritik till att teorin 
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försöker förklara individuella brottsliga handlingar utifrån studier av gruppers beteenden. 

Liksom det resonemang som jag för ovan, om huruvida teorin som är utvecklad i USA går att 

applicera på Sverige och Stockholm, för också Hagan (2008, s. 156) ett resonemang kring 

huruvida överförbarheten av teorin är möjlig till någon annan stad än Chicago där den 

utvecklades av Shaw och McKay. Även det faktum att städer inte förblir på ett och samma 

sätt utan ständigt utvecklas och byggs ut utgör en del i den kritik som Hagan riktar mot teorin.  

Tidigare forskning 

För att finna tidigare studier som gjort undersökningar kring ämnet social klass alternativt 

socioekonomisk status kopplat till attityder sökte jag i databaser såsom Criminal Justice 

Abstracts och Sociological Abstracts samt på Stockholms Universitetsbibliotek efter texter 

som tog upp ämnet. Antalet studier som behandlade ämnet var begränsat men en 

undersökning gjord av Svallfors (2004, s. 10) påpekar vikten av att studera sambandet mellan 

klass och sociala attityder. Hans undersökning behandlar just detta samband och han har 

studerat klasskillnader i åsikter gällande centrala samhällsfrågor. Svallfors har, genom att 

studera enkätsvar gällande frågor kring hur man ser på sitt arbete, lönesättning, olika 

moralfrågor, statens roll med mera, funnit att klasskillnaderna i Sverige är stora i jämförelse 

med till exempel Storbritannien och USA. Klasskillnaderna tycks heller inte ha minskat under 

de senaste decennierna. Bortsett från Svallfors studie finns det relativt lite tidigare forskning 

om attityder kopplat till social klass och studier gällande ungdomars attityder till polisen är 

mycket knapp. Jag har därför valt att koppla min studie till tidigare forskning om polisens 

relation till minoritetsgrupper. Etnicitet blir här en sorts markör för social klass i brist på 

tidigare forskning att jämföra med. Med tanke på att det finns en begränsad mängd tidigare 

forskningen kring ungdomars attityder till polisen kopplat till socioekonomisk status blir min 

studie ett tillskott som förhoppningsvis hjälper till att minska denna kunskapslucka.  

 

Estrada (2007, s. 37) skriver om hur individer med utländsk bakgrund drabbas av de negativa 

effekterna som följer av boendesegregation i större utsträckning än personer som är födda i 

Sverige. Detta på grund av att det oftast är denna minoritetsgrupp som bor i de 

bostadsområden som är mest problembelastade. Estrada menar att det finns flera studier 

gällande ungdomsbrottsligheten som visar att ungdomar med utländsk bakgrund är 

överrepresenterade i brottsstatistiken samt att uppväxt- och levnadsförhållanden såsom 

ekonomisk fattigdom och lägre social klass är faktorer som i hög grad kan kopplas till 

personer som begår brott (Ibid, s. 35ff). Estrada beskriver hur ungdomar vars omgivning 

präglas av social problematik uppvisar högre brottslighet, detta trots till exempel goda 
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hemförhållanden och andra faktorer som inte innebär en överrisk för brott. Detta innebär i sin 

tur att områden med sociala problem tenderar att vara belastade med mer brottslighet. 

Kopplas detta till den för denna studie aktuella teorin råder det i dessa utsatta områden en stor 

brist på anknytning mellan individ och samhälle vilket man kan anta ger en övervägande 

negativ attityd till samhällsorgan, myndigheter och även polisen.  

 

Rogneby (2009) har utfört en studie om relationen mellan polis och ungdomar där det hela 

speglas utifrån tio polisers syn på deras arbete med och relation till ungdomar. Genom studien 

framkommer det att flera poliser, då de ska ta kontakt med ungdomar, ofta går på en ”känsla” 

då de väljer ut vilka ungdomar som de ska kontakta (Ibid, s. 17-21). Det beskrivs av poliserna 

att denna känsla utvecklas med tiden då man arbetar som polis. Flera av poliserna i studien 

tycktes medvetna om att deras egen förförståelse och deras fördomar mycket väl kan ligga till 

grund för denna känsla som sedan leder till urvalet av ungdomar som ska kontaktas och 

kontrolleras. Poliserna i studien beskrev även hur vissa områden lätt blir mål för deras 

kontroller då de av olika anledningar har misstankar om att ungdomar i dessa områden begår 

eller kommer begå brott (Ibid, s. 19). Detta kan kopplas till det som Estrada (2007, s. 37) 

skriver om att forskning visar på att överrepresentation i brottsstatistiken av personer med 

utländsk bakgrund delvis beror på att myndighetsutövningar inom rättsväsendet, såsom polis, 

diskriminerar vissa minoriteter. Sarnecki (2006, s. 30) skriver att både internationell och 

svensk forskning visar att poliser då de ska göra spontana kontroller tenderar att oftare 

kontrollera minoritetsgrupper med särskilda utseenden och utmärkande beteenden. 

Sannolikheten för att dessa individer i olika minoritetsgrupper ska upptäckas med att begå 

brott ökar om polisen fokuserar sina kontroller på just dessa grupper av individer. Detta leder 

i sin tur till att vissa stereotypa föreställningar om minoritetsgrupper förstärks och även då 

kontroller genomförs och brott inte begås kan individerna som utsätts för kontroll känna sig 

kränkta och deras känsla av utanförskap kan förstärkas (Sarnecki 2006, s. 31). Det blir en 

sorts självuppfyllande profetia då polisen oftare kontrollerar ungdomar med utländsk 

bakgrund då dessa bor i mer problembelastade bostadsområden och då oftare finner ungdomar 

med denna bakgrund som begår brott vilket då infriar deras fördomar.  

 

Dessa resonemang och tidigare resultat av forskning kan kopplas till min studie. I Rognebys 

undersökning fokuserade poliserna på vissa typer av ungdomar och vissa typer av områden då 

de skulle genomföra sina kontroller, områden som generellt sätt hade lägre socioekonomisk 

status. I kommun Låg är medelinkomsten en av de fem lägsta i hela Stockholms län (SCB 

2010), vilket ses som en indikator på att individerna i kommunen generellt har relativt låg 
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socioekonomisk status. I kommun Hög är medelinkomsten en av de fem högsta i hela 

Stockholms län (SCB 2010), vilket kan ses som att individerna i denna kommun generellt sätt 

har hög socioekonomisk status. I kommun Låg finns det en polisstation och två lokala 

poliskontor. I kommun Hög finns det ett lokalt poliskontor. Man kan spekulera i 

anledningarna till att antalet poliskontor ser så olika ut för de två kommunerna. Förvisso har 

kommun Låg fler invånare än kommun Hög men inte tre gånger fler. Kopplat till 

resonemangen ovan kan man tänka sig att det kan bero på att polisen antas behöva mer 

resurser i kommun Låg som alltså är en kommun med låg socioekonomisk status. Intressant är 

också att poliser i Rognebys studie (2009, s. 22) påpekade att de ofta blir mer provocerade av 

ungdomar i områden där invånarna generellt sätt har en lägre socioekonomisk status. 

Huruvida denna upplevda provokation är något som en del poliser upplevde på grund av sina 

tidigare erfarenheter eller om ungdomar i dessa områden tenderar att agera på ett mer 

provocerande sätt jämfört med ungdomar i andra områden går inte att fastställa. Poliserna i 

Rognebys studie (Ibid) beskrev även att deras benägenhet att agera tuffare gentemot 

ungdomarna ökade då ungdomarna uppvisade en ”attityd”. Denna attityd (jag uppfattar det 

som att polisen menar ett provocerande eller på annat sätt negativt beteende då han/hon säger 

”attityd”) var det speciellt en polis som framhöll och menade att den var vanligare hos 

ungdomar med utländsk bakgrund (Rogneby 2009, s. 27). Med tanke på hur resonemanget 

förs av polisen och även påverkar deras hanteringar av ungdomar kan man anta att detta får 

effekter för hur ungdomar sedan uppfattar polisen.  

 

Finstad (2003, s. 86, 122ff) resonerar kring polisens rutiner och arbetsmetoder. Hon 

framhäver deras hantering av vissa sociala grupper och påpekar riskerna med att poliser utför 

övervakning genom fönstren på polisbilarna då de tycks utveckla något som hon kallar 

”politiblikk”. Denna polisblick är en sorts tränad blick som söker efter utmärkande beteenden 

och som används för att polisen ska kunna välja ut folk för spontana kontroller. Dessa 

kontroller blir då inte slumpmässiga utan baserade på polisens egen erfarenhet och deras 

polisblick. Finstad (2003, s. 58, 118f) skriver om hur en ökad andel polisingripanden som sker 

på initiativ av enskilda polismän leder till att fler kontroller av människor görs som enbart är 

baserade på polisblicken, som formas på polismannens egen förförståelse, fördomar, 

erfarenhet och misstänksamhet. Detta tenderar att leda till etnisk diskriminering då vissa 

grupper kontrolleras oftare än andra och då också blir påkomna med att begå brott oftare än 

andra grupper. Detta resonemang kan kopplas till det som övriga forskare ovan resonerar 

kring samt till att ungdomars attityd till polisen kan antas påverkas av om de utsätts för 

polisens spontana kontroller eller inte.  
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Det har gjorts en del studier om polisers arbete med ungdomar och polisens syn på detta. En 

studie gjord av Eliasson (2009) valde att ta upp ungdomarnas syn på polisen istället för vice 

versa. Hans undersökning gick ut på att studera om ungdomar i olika delar i en kommun med 

låg medelinkomst hade olika erfarenheter av och attityder till polisen. Han fokuserade främst 

på ungdomarnas attityder kopplat till etnicitet då ungdomarna i de två olika delarna hade 

utländskt påbrå respektive var födda i Sverige. Han fann vissa skillnader i ungdomarnas syn 

på polisen där de ungdomar som hade utländskt påbrå hade en mer negativ inställning till 

polisen vilket kan kopplas till resonemangen ovan om etnisk diskriminering och polisens 

spontana kontroller av vissa minoritetsgrupper. Min studie har också den delvis utförts i en 

kommun med låg medelinkomst men mitt fokus ligger till skillnad från Eliassons på att 

genom att intervjua pojkar ifrån olika kommuner studera pojkars åsikter om polisen och se om 

dessa skiljer sig åt kopplat till socioekonomisk status.  

 

Diesen (2006, s. 188, 211) har studerat huruvida personer med utländsk bakgrund jämfört 

med personer födda i Sverige behandlas annorlunda av polisen. Han har med hjälp av 

studenter på Stockholms Universitet gjort tillämpade studier i processrätt och studerat fall 

rörande olika brottstyper och därigenom fått ihop ett material rörande ett 50-tal 

examensarbeten som sedan analyserats. Genom detta har han funnit att personer med utländsk 

bakgrund särbehandlas negativt och att ungdomar inom dessa grupper hanteras på ett tuffare 

sätt samt att detta delvis kan kopplas samman med att många ungdomar med utländsk 

bakgrund har en tuff attityd gentemot polisen. Diesen påvisar även att polisen är mer 

misstänksam och mer benägen att ingripa mot ungdomar med utländsk bakgrund vilket 

kopplas till att dessa grupper tenderar att ha en mer motspänstig attityd till polisen jämfört 

med andra grupper. Diesen fortsätter sitt resonemang och skriver att det finns fördomar om att 

personer med utländsk bakgrund oftare skulle vara brottslingar och att dessa fördomar 

återfinns bland poliser och hos den svenska allmänheten (Ibid, s. 186ff). Dessa resonemang 

kan återkopplas till det som övriga forskare ovan diskuterar, att personer ur vissa 

minoritetsgrupper oftare än personer födda i Sverige utsätts för en större misstänksamhet av 

polisen och i och med det ökade andel kontroller.  

Metod 

För att studera pojkars syn på polisen kopplat till socialekologisk teori genomfördes sju 

kvalitativa intervjuer med pojkar i två olika kommuner i Stockholms län. Intervjuguiden, se 

bilaga 1, har använts relativt sparsamt då jag inte ställde så många frågor men vissa teman 

som diskuterades var gemensamma för samtliga intervjuer. Intervjuerna har spelats in och 
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sedan transkriberats. Det transkriberade materialet sorterades och studerades sedan genom 

tematisering. Med utgångspunkt i mina frågeställningar delade jag in materialet i två delar; en 

del med beskrivningar ifrån pojkar i kommun Hög och en del med berättelser ifrån pojkarna i 

kommun Låg. Sedan delades pojkarnas beskrivningar in i olika underkategorier beroende på 

vilka orsaker de själva kopplade till sin bild av polisen. De tre kategorier som pojkarna 

resonerande mest kring ligger till grund för att dessa tre kategorier hamnade i fokus; 

bostadsort, utländsk bakgrund samt utseende, klädstil och kroppsspråk. Jag har i 

transkriberingen skrivit ut då respondenterna har tvekat eller dragit ut på sina svar, låtit osäkra 

och då de sagt ”hmm”, ”eehm” och liknande för att sedan kunna analysera inte bara vad de 

faktiskt sa men också hur de sa det. Det är av vikt att man på detta sätt anpassar sin 

transkribering efter studiens syfte (Kvale & Brinkmann 2009, s. 165). Jag har dock valt att 

göra vissa mindre justeringar i citaten som presenteras nedan i syfte att göra materialet mer 

läsvänligt. Det är endast mindre ändringar som gjorts och dessa ansågs inte påverka 

innebörden i citaten. I min analys av intervjuerna har alltså inte bara vad som sägs studerats 

utan också hur det sägs. Jag blev, då jag läste Burcars Gestaltningar av offererfarenheter 

(2005), inspirerad av hennes sätt att se på intervjun.  

 

Det finns flera möjliga sätt att förmedla en berättelse och den version man väljer att 

presentera för åhöraren säger därför någonting om berättaren (Burcar 2005, s. 30). 

 

Intervjuerna som har genomförts är mer som samtal än som utfrågningar då jag tillhör den 

postmodernistiska synen på kunskap och likt den metafor som Kvale och Brinkmann (2009, s. 

64f) använder; resenär, ser intervjuandet som en process där kunskap konstrueras.  

 

Förförståelse och avgränsning, urval och genomförande 

Totalt utfördes sju intervjuer i två olika kommuner i Stockholms län. Genom kontakt med 

föreståndare på fritidsgårdar i de olika kommunerna fick jag tillåtelse att komma till 

respektive fritidsgård och väl där söka upp pojkar som ville intervjuas. Respondenterna var 

alla pojkar mellan 15 och 19 år. Samtliga respondenter hade alla någon gång träffat poliser i 

olika sammanhang. Att endast pojkar valdes ut för denna studie var då en blandning av pojkar 

och flickor skulle ha gjort undersökningen för spridd och risken att tappa fokus på 

socioekonomisk status hade ökat, dessutom var en jämförelse könen emellan inte denna 

studies syfte varför endast ungdomar av samma kön valdes ut. Att det blev just pojkar och 

inte flickor handlar om min egen förförståelse då jag trodde att det skulle vara större chans att 

träffa på ungdomar med egen erfarenhet av polisen om jag vände mig till pojkar. Det faktum 
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att endast pojkar studerats medför att resultatet endast omfattar just hur pojkar ser på polisen 

och då pojkars och flickors brottslighet ser olika ut kan man tänka sig att även deras syn på 

polisen skiljer sig åt. Detta medför att man som läsare måste vara försiktig i sin tolkning av 

studien och inte koppla resultatet och resonemangen till flickors attityder. Att pojkarna som 

intervjuats har relativt varierande ålder beror främst på att det var svårt att begränsa sig till 

endast en eller ett fåtal åldrar då det var svårt att få tag i pojkar som ville bli intervjuade inom 

tidsramen för denna studie. Det faktum att alla respondenter hade egen erfarenhet av polisen i 

form av möten av olika slag var inget krav för att de skulle kunna intervjuas. Att det sedan 

visade sig att samtliga hade egen erfarenhet kan ha berott på att just dessa pojkar hade åsikter 

om polisen som de ville delge mig som forskare. Detta kan dock medföra att resultat blir 

färgat men det beror i sig också på vilken typ av erfarenhet de olika respondenterna faktiskt 

har. I detta fall hade pojkarna både positiva och negativa erfarenheter av polisen men man kan 

fortfarande problematisera det hela och diskutera huruvida resultatet hade blivit ett annat om 

respondenterna inte hade haft någon personlig erfarenhet av polisen. Den erfarenhet som de 

flesta av pojkarna sa sig ha av polisen var att de utsatts för spontana kontroller där polisen 

ställt frågor till dem och i vissa fall visiterat dem. Ingen av respondenterna uppgav att de hade 

erfarenhet av polisen i form av att ha varit brottsoffer. Det kan ha varit så att de kan ha varit 

brottsoffer men att de valde att inte delge mig denna information av olika anledningar. Man 

skulle kunna tänka sig att då alla respondenter var pojkar och då offerrollen ofta är 

svårkombinerad med rollen som man enligt samhällets normer för manlighet, kan ha valt att 

inte delge mig information om detta då de ville upprätthålla sin manlighet.   

 

Väl på fritidsgårdarna fick jag ett mycket öppet och trevligt bemötande ifrån personalen. Jag 

åkte till respektive fritidsgård under olika veckor. Alla intervjuer hölls inom en period av två 

veckor. I kommun Låg utförde jag fyra intervjuer medan det i kommun Hög endast fanns tre 

villiga respondenter. Det kan här tilläggas att detta är en sorts pilotstudie som skulle kunna 

utvecklas och breddas i och med fler respondenter. Urvalet speglar inte populationen i 

respektive kommun på ett sätt som gör en befolkningsmässig generalisering möjlig, vilket inte 

heller är syftet med denna studie. Väl på fritidsgårdarna tillfrågades många fler pojkar än vad 

som intervjuades då flera avböjde medverkan vilket kan ha kommit att påverka urvalet på så 

sätt att till exempel personer med egen erfarenhet ville delta. Detta är i sådana fall en styrka 

för studien då de personer som deltar har mer erfarenhet av polisen och på så sätt kan ha fler 

tankar kring dess organisation och arbete. 
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Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, vilket sammanfattat innebär att samma frågor 

ställs till alla respondenter och att frågorna har öppna svarsmöjligheter. Intervjuguiden som 

jag hade med mig återfinns som bilaga 1. Väl under själva intervjuerna använde jag inte 

guiden speciellt mycket då pojkarna hade lätt för att prata fritt och på eget initiativ började 

berätta om sina erfarenheter av möten med poliser. Som med alla forskningsmetoder finns det 

både för- och nackdelar även med min valda metod. Jag måste reflexivt förhålla mig till min 

del i kunskapsproduktionen, framförallt med hänsyn till min kunskapssyn där intervjuandet är 

en process där kunskap konstrueras. Det handlar om allt ifrån kroppsspråk, ens utseende och 

kön till det man säger eller olika ljud man ger ifrån sig för att visa att man aktivt lyssnar till 

respondentens berättelse.  

 

Vetenskapsteori, kunskapsproduktion och forskarroll 

Det finns perspektiv av intervjun som inte kan fångas upp med hjälp av inspelningen. Ett 

exempel på detta är kroppsspråk. Vårt sätt att röra oss och tala med kroppen säger ofta mycket 

om hur vi är och vad vi känner vilket gör det väsentligt för forskare att även titta på och tolka 

respondenters kroppsspråk då detta kan uttrycka andra saker än det som muntligt förmedlas. 

Det är även viktigt att som forskare vara medveten om sitt eget kroppsspråk och i de 

intervjuer som för denna studie har genomförts har jag gjort mitt yttersta för att visa 

respondenterna mitt engagemang och intresse för det som de berättar.  

 

Med utgångspunkt i mitt sätt att se på kunskapsproduktionen som en process där kunskap 

konstrueras är jag som forskare själv en del i denna produktion av kunskap. Den kvalitativa 

intervjun är ett användbart redskap om man vill försöka förstå världen från en annan individs 

synsätt och tolka innebörden i personens upplevelser (Kvale & Brinkmann 2009, s. 17). 

Genom mina intervjuer har jag fått beskrivningar av respondenternas tankar och sedan har 

betydelsen/rna av dessa studerats och analyserats. Den vetenskapsteoretiska ansatsen för 

denna studie är således hermeneutisk. Inom hermeneutiken ligger fokus på att tolka världen 

med utgångspunkt i tidigare erfarenheter och kunskaper samt språk. Inom hermeneutiken 

läggs stor vikt vid förförståelse och utan denna är tolkning inte möjlig, vilket gör insikten om 

förförståelsens inverkar mycket viktig (Bergström & Boréus 2005, s. 25). Jag har därför 

genom denna studies alla delar försökt hålla min förförståelse aktuell i tanken och har till 

exempel försökt att minimera min påverkan på respondenternas svar genom att ställa öppna 

frågor. Därmed inte sagt att min förförståelse inte påverkar till trots, som Bergström och 

Boréus (2005, s. 25) framhäver ses tolkning inom hermeneutiken som omöjlig utan viss 

förförståelse.  
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Karlsson och Pettersson (2006, s. 69) för ett resonemang kring åldersaspekten och det faktum 

att de som forskare vid en studie var cirka dubbelt så gamla som sina respondenter och att det 

kan ha påverkat diskussionerna i deras fokusgruppsintervjuer. I likhet med denna tankegång 

funderade jag kring det faktum att åldersskillnaden mellan mig och mina respondenter inte 

alls var speciellt stor (som mest var åldersskillnaden sju år). Karlsson och Pettersson (Ibid) 

resonerar kring hur det faktum att de uppfattas som vuxna kan ha påverkat intervjuerna medan 

jag själv funderar på hur den ibland till synes obefintliga åldersskillnaden mellan mig och 

mina respondenter kan ha påverkat intervjuerna som jag genomförde. Min tanke är att då flera 

av respondenterna uttryckligen uppfattade mig som jämnårig kan ha medfört att de hade en 

föreställning om mina erfarenheter och åsikter. Jag uppfattade under flera av intervjuerna att 

respondenterna uteslöt att berätta om vissa saker och ofta avslutade sina resonemang med 

kommentarer som ”du vet” då de troligen antog att jag förstod vad de menade trots att de inte 

sa vissa saker rakt ut. Detta tror jag alltså bland annat kan ha berott på den ytterst marginella 

åldersskillnaden oss emellan.  

 

I enighet med Karlsson och Pettersson (2006, s. 71f) ser jag det som att analysen i en 

undersökning börjar i ett väldigt tidigt skede. Under transkriberingen i denna studie skedde en 

relativt stor del av analysen då jag ofta stannade upp och funderade på vad som sades, hur det 

sades och vad som menades med vissa formuleringar. Transkriberingen av de sju intervjuerna 

var både tidskrävande och mödosam men samtidigt mycket intressant och lärorik. Det som 

sades på inspelningarna skrevs ut ordagrant vilket gjorde genomläsningen av 

transkriberingarna ganska svår då upprepningar och osammanhängande meningar inte hade 

ändrats. När resultaten sedan presenterades och citat sedan plockades ut valde jag att ta bort 

vissa ord för att göra texten mer läsvänlig. Ord som plockades bort var sådana som jag själv 

ansåg inte hade någon inverkan på innebörden i citaten. Ett exempel på ett sådant ord är typ.  

 

Etik 

Innan intervjuerna gick jag noggrant igenom de frågor som jag hade tänkt ställa till 

respondenterna och övervägde huruvida det var etiskt försvarbart att ställa vissa frågor (till 

exempel om självupplevda händelser som kan tänkas väcka vissa känslor hos respondenten). 

Eftersom pojkarna skulle prata om sin personliga attityd till polisen fanns det chans att de 

skulle komma in på berättelser om självupplevda händelser (och eventuellt brott) och det var 

därför viktigt att jag redan innan intervjun hade funderat kring hur jag skulle hantera en sådan 

situation.  
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Vetenskapsrådets fyra etiska krav på humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning är 

följande: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet). Innan alla intervjuer inledde jag med att kontrollera att respondenternas 

medverkan var frivillig så att de inte kände sig pressade av någon att delta. Jag informerade 

dem om att studien skulle undersöka pojkars syn på och attityd till polisen, att deltagarna 

skulle förbli anonyma i den bemärkelsen att deras namn inte skulle uppges, att de inte 

behövde svara på frågor som de inte ville samt att de när som helst under intervjun fick 

avbryta om de skulle vilja. Jag beskrev min roll för studien, var och vad jag studerar och 

intervjuerna började sedan ofta med att jag lite smått gick över från att prata om min roll till 

att prata om deras sysselsättning och sedan flöt det på. Eftersom jag inte skriver ut varken 

vilka fritidsgårdarna jag har varit på eller i vilka kommuner intervjuerna har genomförts har 

respondenternas garanti om anonymitet förstärkts. Jag försäkrade även pojkarna om att 

personalen på fritidsgården inte skulle kunna kontrollera vem som hade berättat vad för mig 

samt att endast jag skulle ha tillgång till det inspelade materialet och till utskrifterna av 

intervjuerna (förutom enstaka citat som kommer användas i presentationen av resultatet men 

som inte kommer att kunna knytas till någon specifik respondent).  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Under arbetets gång har jag fortlöpande återgått till mina frågeställningar, studiens syfte samt 

till den teoretiska utgångspunkten för att kontrollera att det som avsetts undersökas är det som 

faktiskt undersöks. Detta ökar studiens validitet och reliabilitet där validitet kan beskrivas 

som måttet på huruvida man undersöker det man avsett undersöka (Kvale & Brinkmann 2009, 

s. 264) och där reliabilitet åsyftar forskarens noggrannhet genom studien (Bergström & 

Boréus 2005, s. 35). Jag har under intervjuerna och vid analysen av det transkriberade 

materialet funderat på pojkarnas beskrivningar av polisen och dess arbete. Vid några tillfällen 

gav pojkarna flera olika beskrivningar av sina åsikter om polisen vilket gjorde att jag fick 

ställa flera följdfrågor för att kunna få en förståelse av deras ofta komplexa syn på polisen. Ett 

exempel på detta är ett samtal med en av respondenterna. Det började med att pojken 

berättade att han tyckte att polisen är en nyttig organisation som gör ett viktigt arbete, för att 

senare under vårt samtal antyda att han tyckte att polisen lägger sig i för mycket vad 

ungdomar gör, för att till sist uttrycka ett förakt gentemot polisen och dess arbetsmetoder.  

Resultat och analys 

Nedan redovisas resultaten genom en inledande del med övergripande resultat. Vidare 

redovisas pojkarnas uttalanden utifrån vilken kommun respondenterna bodde i och sedan 
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följer underrubriker efter de teman som respondenterna resonerande kring. Efter detta 

presenteras specifika likheter och skillnader mellan respondenternas svar, både inom 

kommunerna och emellan dem, under en egen rubrik. Slutligen följer ett avsnitt som tar upp 

frågor kring hur pojkarnas syn på och attityd till polisen kan tolkas samt vilka orsaker som 

pojkarna själva tror ligger bakom deras attityder till polisen. Kategoriernas ordningsföljd 

följer frågeställningarnas för att underlätta för läsaren att följa med i resonemang kopplat till 

syfte och frågeställningar.  

 

Målet med denna studie är inte att försöka beskriva hur pojkars relation till polisen faktiskt ser 

ut utan vilken syn på polisen pojkar har. När till exempel en av respondenterna beskriver att 

polisen kontrollerar honom och hans kompisar på grund av deras utländska utseende ska detta 

tolkas som att respondenten uppfattar att polisen agerar trakasserande gentemot honom och 

hans kompisar. Med det inte sagt att polisen inte agerar som respondenten uppger men det är 

inte denna studies syfte att undersöka hur polisens agerande gentemot pojkar faktiskt ser ut.  

 

Inledning och övergripande resultat 

Samtliga intervjuade pojkar i denna studie beskrev att de någon gång varit i personlig kontakt 

med polisen, oftast i form av kontroller där polisen kommit fram och ställt frågor till dem. 

Dessa olika möten beskrevs ibland som positiva och ibland som negativa. Vilken betydelse 

den personliga kontakten med polisen haft har för pojkarnas åsikter om dem kan diskuteras. 

En av respondenterna beskrev till exempel hur han först haft en positiv bild av polisen för att 

sedan helt ändra åsikt till att ogilla dem efter att han samtalat med dem. Större delen av de 

intervjuade pojkarna menade att de någon gång upplevt att de blivit trakasserade av polisen. 

De fick alla frågor kring vad de trodde att detta berodde på och de allra flesta angav utseende, 

klädstil, kroppsspråk, deras utländska bakgrund eller deras bostadsort som de främsta 

orsakerna till att de utsattes för, som de ofta upplevde det, omotiverade kontroller. En 

koppling till detta är en polis i en tidigare nämnd studie av Rogneby (2009, s. 18) som också 

förknippar kroppsspråk med kriminalitet. 

 

Sex av de totalt sju intervjuade pojkarna uppgav, genom olika beskrivningar av sig själva och 

andra ungdomar, att de hade utländsk bakgrund. Den enda som inte sade sig ha utländsk 

bakgrund klargjorde detta genom att prata i termer av dikotomierna ”de-vi” när han nämnde 

folk med utländsk bakgrund. Då respondenterna nedan beskrivs som att de har utländsk 

bakgrund ska alltså uppfattas som respondenternas egen definition av begreppet och deras sätt 

att tillskriva sig alternativt inte tillskriva sig som en person med utländsk bakgrund. Då flera 
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av respondenterna ofta angav flera, ibland motsträviga, bilder av deras syn på och attityd till 

polisen kan det konstateras att för majoriteten av respondenterna finns ingen enhetlig bild av 

polisen. De allra flesta beskrev en komplex bild av sina åsikter om polisen då de till exempel 

först kunde beskriva hur viktigt polisens arbete är och att de inte hade något otalt med dem. 

För att senare under intervjun öppna sig mer genom att beskriva självupplevda möten där 

många av respondenterna upplevt sig trakasserade av olika anledningar, oftast på grund av sin 

utländska bakgrund. Min tolkning av pojkarnas komplexa bilder av polisen är att de troligtvis 

är påverkade ifrån många olika håll. De hör rapporter om polisens agerande genom media, de 

får höra vad deras kompisar och föräldrar tycker om polisen, de träffar själva polisen och 

bildar sig en uppfattning om den enskilda polisen samt dennes arbetsmetod och agerande. 

Pojkarnas totala bild av polisen blir på så vis konstruerad genom att flera olika enheter har 

varit med och format deras syn på polisen och därigenom är bilden av polisen ofta komplex.  

 

Större delen av respondenterna, oavsett vilken kommun de levde i, verkade mycket medvetna 

om huruvida kommunen de bodde i var ett ställe med hög respektive låg socioekonomisk 

status. De flesta i kommun Låg påpekade under intervjuerna att de bodde i en kommun med 

”dåligt rykte” som var fattig och där kriminalitet var vanlig. Samtidigt beskrev merparten av 

respondenterna i kommun Hög att kommunen de levde i hade välkänt gott rykte och de 

uttryckte även att de var medvetna om att kommun Låg var en kommun som inte hade samma 

fina rykte. De uttryckte detta genom citat som presenteras nedan där en respondent i kommun 

Hög bland annat använde begreppet ”ghetto” för att beskriva kommun Låg. Citat ifrån 

respondenterna i kommun Låg redovisas också nedan, hos dessa respondenter användes 

begrepp som ”betong” när de beskrev sin bostadsort. Några av respondenterna kopplade dessa 

resonemang kring sin bostadsort och dess rykte till deras egen attityd till polisen och menade 

att de, på grund av var de bodde, hade den bild av polisen som de hade. Detta skulle kunna ses 

som en effekt av det som teorin beskriver; att värderingar och attityder breds ut i utsatta 

områden där ungdomar sedan övertar dessa synsätt.  

 

Pojkars attityd till polisen i kommunen med högre socioekonomisk status 

Två av tre respondenter i kommun Hög hade utländsk bakgrund vilket de klargjorde genom 

sina olika beskrivningar. Ett exempel på det är en respondent som nämnde att hans föräldrar 

kom till Sverige när de var i 20-årsåldern. Respondenten som inte hade utländsk bakgrund 

beskrev andra ungdomar i form av ”de som är invandrare…” och liknande. Samtliga 

respondenter i kommun Hög var mellan 16-18 år gamla. Majoriteten av pojkarna som 

intervjuades i kommunen med högre socioekonomisk status uppvisade en mer negativ än 
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positiv attityd till polisen. Citatet nedan visar en respondents negativa attityd till polisen 

genom att han beskriver att polisen ofta är stöddiga. 

 

Asså, de leker ju ganska mycket, tycker jag. De leker stöddiga, att de är större än alla 

andra och att de vet mycket mer och sådant där.  

 

Bostadsort 

Flertalet av respondenterna reflekterade kring att platsen och området de befinner sig på tycks 

ha betydelse för om de utsätts för polisens kontroller eller inte. Några av pojkarna gjorde en 

koppling mellan polisens kontroller av dem och deras bostadsort.  

 

Det är ju polis till polis men jag tror de är lite striktare där [i kommun Låg, min anm.]. 

Tror jag. Asså, liksom här [kommun Hög, min amn.] är det ju liksom känt för såhär rika 

och sådant, där så jag tror det liksom aa, jag tror inte det är lika som här. Där är det ju 

mer kriminellt än här, så jag tror så. Jag tror det är värre där än här. Asså, jag har ju inte 

träffat på någon polis där men jag tror att de säkert hade varit ännu drygare där. Och det 

där pokerfacet de alltid har. De kan ju typ inte le när de jobbar. 

 

Respondenten ovan beskriver att han tror att polisen är striktare i kommun Låg än i 

kommun Hög. Han tar upp att han tycker det finns mer kriminalitet i kommun Låg och 

kopplar detta till resonemanget om varför polisen är drygare och striktare i kommun Låg. 

Hans generella attityd till polisen uppfattar jag som negativ genom hela intervjun vilket 

han också ger en hint om i de två sista meningarna i citatet ovan. Att respondenten menar 

att polisen inte kan le när de arbetar kan bero på flera saker. Min tanke är att polisen ofta 

ska uppfattas som väldigt seriös i sin yrkesutövning vilket kan leda till att de inte går runt 

och ler. Att pojken som gjort uttalandet ovan inte uppfattar att polisen kan le när de jobbar 

kan också bero på i vilka sammanhang han har träffat polisen samt vilket bemötande han 

själv har gett dem och på så vis får tillbaka. 

 

Det är ju ett ghetto där borta. Och det är typ mer kriminalitet där borta. Där måste de 

visa att de är polisen, att det är de som bestämmer, polisen alltså. Då är de hårdare mot 

dem i den andra kommunen än mot oss här. Det är det jag tror. 

 

Ett vanligt svar ifrån respondenterna i kommun Hög var att de trodde att det var mer 

kriminellt i kommun Låg än i deras egen kommun, vilket exemplifieras genom citatet 

ovan. Större delen av respondenterna i kommun Hög ansåg att polisen måste vara strängare 



 24 

och tuffare mot personer i kommun Låg bland annat på grund av just högre kriminalitet i 

den kommunen. Detta resonemang kan kopplas till det som Diesen (2006, s. 188, 211) har 

studerat, huruvida personer med utländsk bakgrund jämfört med personer födda i Sverige 

behandlas annorlunda. I kommuner med låg socioekonomisk status, som i kommun Låg, 

lever det många fler människor med utländsk bakgrund än i kommuner med högre 

socioekonomisk status, som i kommun Hög (Estrada 2007, s. 35ff). Diesen har funnit att 

personer med utländsk bakgrund särbehandlas negativt och att ungdomar inom dessa 

grupper hanteras på ett tuffare sätt av polisen. Han hävdar även att polisen är mer 

misstänksam och mer benägen att ingripa mot ungdomar med utländsk bakgrund. Dessa 

funna resultat bekräftas av respondenternas åsikter om polisens arbete i respektive 

kommun då de tror att polisen är och måste vara tuffare mot personer i kommun Låg, där 

en högre andel personer har utländsk bakgrund jämfört med kommun Hög. 

 

Poliserna i Rognebys studie (2009, s. 19) beskrev hur vissa områden lätt blev mål för deras 

kontroller då de av olika anledningar hade misstankar om att ungdomar i dessa områden 

begår eller kommer att begå brott. Resultaten ifrån Rognebys studie överensstämmer med 

det som respondenterna i denna studie beskriver, att de anser att vilket bostadsområde man 

lever i påverkar huruvida man utsätts för polisens kontroller.  

 

Utländsk bakgrund 

Några av respondenterna i kommun Hög resonerade kring sitt ursprung och menade att deras 

utländska bakgrund gjorde att polisen behandlade dem annorlunda jämfört med ungdomar 

med svensk bakgrund. Nedan följer en av respondenternas resonemang kring huruvida polisen 

behandlar alla ungdomar likadant eller ej.  

 

Nej inte alla. Mest, vad heter det, tycker jag att de behandlar barn med 

invandrarbakgrund dåligt, de behandlar oss mer som, hur ska man säga, fientliga. De 

behandlar oss inte likadant som svenska ungdomar. Jag har svenska kompisar och när 

de har snackat med polisen har de inte fått samma attityd av polisen som jag har fått. 

 

Eliassons studie (2009) visade på samma resultat som ovan, att respondenterna anser sig bli 

trakasserade och kontrollerade av polisen på grund av sin utländska bakgrund. Även 

Sarneckis resonemang (2006, s. 30f) om att polisen, då de utför spontana kontroller, tenderar 

att oftare kontrollera minoritetsgrupper med särskilda utseenden och utmärkande beteenden 

stämmer överens med det som pojkarna i denna studie säger sig uppleva. 
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Nedan följer ett citat ifrån en respondent som menar att han först hade en neutral alternativt 

något positiv bild av polisen. Han beskriver att denna bild dock förändrades efter att han 

personligen mötte polisen och pratade med dem.  

 

Asså jag trodde, jag hade inte så stor åsikt om polisen förut, jag trodde bara att polisen, 

de gör bara sitt jobb och är snälla säkert. De håller inte på och leker och håller koll. Sen 

ändrades allt, efter att jag pratade med dem.  

 

Personen som uttrycker citatet ovan har utländsk bakgrund och det framgår inte mer exakt 

hur hans första möte med polisen såg ut, om det var en kontroll eller någon annan form av 

kontakt. Oavsett är en koppling till bland annat Diesens (2006, s. 188, 211) resonemang 

intressant, kring hur personer med utländsk bakgrund behandlas tuffare av polisen och hur 

detta kan leda till att ungdomar med utländsk bakgrund utvecklar en mer negativ bild av 

polisen. Detta tycks vara fallet för respondenten ovan. Genom resterande del av intervjun 

resonerar han kring polisen med en generellt negativ ton och på ett sätt som får mig att 

känna att han varit med om något som han inte riktigt vill berätta men som får honom att 

ogilla polisen. Huruvida det var så eller inte kom inte fram under intervjun då han själv 

inte tog upp något om det och då jag försökte närma mig ett sådant resonemang bytte 

respondenten spår och tycktes inte vilja prata om det. Det skulle kunna vara så att 

respondenten hade varit med om något där han själv varit offer och därför inte ville delge 

mig detta till exempel på grund av de svårkombinerade rollerna offer och man. Vidare 

frågar jag respondenten om han tror att hans syn på polisen kan vara påverkat eller 

sammankopplat med hans kompisars eller föräldrars syn på polisen. Denna del av vårt 

samtal följer nedan, (J=Jenny, R=Respondenten). 

 

J - Vad tror du att dina kompisar tycker om polisen? 

R - Kanske samma som jag. Att de är ganska kaxiga. Att de ser ner på folk. Eller det 

beror på. Det ser inte ner på vuxna men på oss ungdomar.  

J - Varför tror du att det är så? 

R - De vill ha makt, de vill visa sin makt.  

J - Vet du vad dina föräldrar tycker om polisen? 

R - De har typ ingen åsikt eller de tycker det är bra med poliser men de har inte sagt 

något om dem.  

J - Tror du att de tycker likadant som du tycker? 

R - Nej, det tror jag inte.  

J - Varför inte? 

R - De är äldre. Det kanske är något med åldern. Jag berättade ju om att de [polisen, min 

anm.] respekterar vuxna mer än ungdomar. Det kan vara det. Då kanske de får en 

uppfattning om att polisen är snällare. 
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Pojkars attityd till polisen i kommunen med lägre socioekonomisk status 

Samtliga respondenter i kommun Låg hade utländsk bakgrund vilket de förklarade genom 

sina olika beskrivningar av sig själva och andra ungdomar. Ett exempel på det är en 

respondent som sade ”vi invandrarungdomar”. Samtliga respondenter i kommun Låg var 

mellan 15-19 år gamla. Majoriteten av pojkarna som intervjuades i kommunen med lägre 

socioekonomisk status uppvisade också de en mer negativ än positiv attityd till polisen. 

 

Utseende, klädstil och kroppsspråk 

Majoriteten av pojkarna hävdade att de blivit utsatta för polisens kontroller på grund av sitt 

utseende. Vissa menade att deras utseende var så pass utmärkande och annorlunda att det 

gjorde polisen misstänksam så att de kom fram och kontrollerade dem. Jag uppfattade det som 

att respondenterna med utseende menade hur man har håret, ens kläder, gångstil med mera. 

Flera av respondenterna påpekade att deras egen ”stil” gjorde att de kontrollerades av polisen. 

Respondenterna var till exempel klädda på olika sätt beroende på vilken typ av musik de 

lyssnade på och menade att detta påverkade polisens agerande gentemot dem.   

 

Polisen ska inte dra alla över en kam, det är det, det är allt. Det är nog deras största 

problem, det är bara att fråga vem som helst.  

 

Respondenten ovan beskriver hur han ser på polisens arbete och fortsätter sedan nedan med 

att koppla detta till trakassering av olika personer baserat på utseende, klädstil och 

musikintresse. 

 

Hm, om jag ska vara ärlig, det beror på hur du ser ut, hur du är. Vad för typ av musik du 

lyssnar på också. Som om du till exempel är rockare och det syns, verkligen det syns, du 

har värsta kammen, värsta frisyren hit och dit, kläderna, då misstänker de en direkt. De 

tänker att; han går på spruta och kokain. Det är ett exempel. Ser de någon, kanske någon 

med jättestora kläder, hiphoppare. Då tänker de; han röker, exempel, du vet. Eller om de 

ser någon vanlig eller något, då tänker de att; kanske han har någon olaglig vodka 

hemma. Det är så de tänker och de har ju testat sig fram och de har ju haft rätt ibland, hit 

och dit, men det är inte alltid så att alla som ser likadana ut är kriminella. 

 

Citatet ovan kan kopplas till det som Sarnecki (2006, s. 30) diskuterar kring hur polisens 

kontroller leder till en sorts självuppfyllande profetia där en del av de som utsätts för polisens 

spontana kontroller blir påkomna med olagligheter men där vissa grupper kontrolleras i 

mindre utsträckning och därmed inte upptäcks i samma omfattning. Sarnecki skriver att 

sannolikheten för att individer i olika minoritetsgrupper ska påträffas med att begå brott ökar 

om polisen inriktar sina kontroller på just dessa grupper.  
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Nedan följer ett resonemang ifrån en av respondenterna kring hur klädstil och bostadsort 

påverkar om en person blir misstänkt och kontrollerad av polisen eller inte. 

 

Vad jag tror personligen, det är hur man ser ut, det är hur man klär sig. För om du går 

med kostym och väska så tror jag att du aldrig kommer att bli stannad. Det är vad jag 

tror och det finns bevis för det har hänt mycket här, så det är hur man klär sig. De vill 

bara vara säkra, de vill bara vara säkra för de har tjänat på att kontrollera folk. Ser de 

någon som klär sig annorlunda så tar de honom så har han kanske någonting i fickan, så 

då har de tjänat på att gissa. Men de har haft mycket fel också för det beror ju på, det är 

person till person liksom. Om de skulle kolla alla kostymnissar, då skulle de hitta grövre 

grejer. Istället för att hitta röka till exempel, hittar de kanske kokain, lite grövre grejer, 

ecstacy till exempel. Jag ska inte döma folk men det är vad jag tror innerst inne, om jag 

ska vara helt ärlig, faktiskt.  

 

En polis i Rognebys studie (2009, s. 18) resonerar kring hur och varför vissa personer väljs ut 

i polisens kontroller och hävdar att personers utseende är av vikt då polisen gör sina val av 

personer att kontrollera. Polisen beskriver hur personer som klottrar ofta ser ut på ett specifikt 

sätt och resonerar även kring den möjligheten att en person som har denna stil eller detta 

utseende inte behöver vara kriminell eller hålla på med klottring, men att polisen måste fråga 

personen för att ta reda på hur det ligger till. Detta blir intressant kopplat till mitt resultat då 

flera pojkar vid upprepade tillfällen uttryckte stark avsky för polisens utseendebaserade 

kontroller av dem.  

Bostadsort 

Flera respondenter diskuterade kring att platsen och området de befinner sig på tycks ha 

betydelse för om de utsätts för polisens kontroller eller inte. Pojkarna gjorde en koppling 

mellan polisens kontroller av dem och deras bostadsort.  

 

Jo men det är ju en betong, betongen-förort, och eftersom att alla betongförorter är 

mera, det är här det mest förkommer kriminalitet och det får dem väl att tro att de flesta 

gör det, kriminella saker. Men som sagt, de kontrollerar ju väldigt mycket genom att de 

åker mycket här. Och då känner man sig ju kontrollerad. 

 

En av respondenterna resonerade tidigare kring att personer som bär kostym blir behandlade 

annorlunda av polisen jämfört med folk som inte bär kostym. Nedan följer respondentens 

fortsatta resonemang kring detta då han svarar på frågan om han tycker att polisen behandlar 

ungdomar likadant oavsett var i Stockholm man bor. 

 

NEJ! Faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Det gäller Lidingö, Östermalm och sådana 

ställen. På tal om det där med kostym, det är nog det folket, det är hur man ser ut, hur 

man pratar och hur man är. Det är vad jag tror och sen handlar det mycket om ekonomin 



 28 

också. Om vi säger Vårby eller Alby, kanske en lägenhet, en tvåa kostar 3000kr i 

månaden men på Östermalm kostar en etta kanske 11000kr, det är dyrare. Då tänker de 

[polisen, min anm.] att nej men folk har råd där, folk gör rätt, de jobbar liksom. Så det 

är mest orten; där det är fattigt, det är där det finns droger enligt polisen. 

 

Nedan följer en annan respondents beskrivning av hans bild av polisen och orsaken till 

denna bild. 

 

Jag har alltid haft den dåliga bilden av polisen faktiskt. Man bor här [kommun Låg, min 

anm.]. Då har man ju den här dåliga bilden faktiskt.  

 

Citatet ovan kan kopplas till det som Estrada (2007, s. 37) skriver om hur individer med 

utländsk bakgrund drabbas av de negativa effekterna som följer av boendesegregation i större 

utsträckning än personer som är födda i Sverige. Estrada menar att uppväxt- och 

levnadsförhållanden såsom ekonomisk fattigdom och lägre social klass är faktorer som i hög 

grad kan kopplas till personer som begår brott (Ibid, s. 35ff). Detta innebär i sin tur att 

områden med sociala problem tenderar att vara belastade med mer brottslighet. Kopplas detta 

till den aktuella teorin för denna studie råder det i dessa områden en stor brist på anknytning 

mellan individ och samhälle vilket man kan anta ger en övervägande negativ attityd till 

samhällsorgan, myndigheter och även polisen. Respondenten som ovan menar att han på 

grund av att han bor i en kommun med låg socioekonomisk status har en negativ bild av polis 

bekräftar detta resonemang, att individer som lever i utsatta områden med högre brottslighet 

tenderar att ha en mer negativ bild av samhällsorgan såsom polisen. Det intressanta tycker jag 

är hur pass medveten respondenten tycks vara om varför han har den bild av polisen som han 

faktiskt har. Hans medvetenhet kan kopplas till det som teorin beskriver; att ungdomar i 

utsatta områden tenderar att överta attityder gentemot samhället och myndigheter. Denna 

negativa attityd är troligtvis utbredd i området där respondenten bor vilket gör att han är 

medveten om att många i hans omgivning har samma attityd gentemot polisen. Han 

konstaterar att han har denna negativa bild av polisen just för att han bor i kommun Låg, ett 

utsatt område. 

 

Även här kan respondenternas resonemang kring betydelsen av deras bostadsort kopplas 

till Rognebys studie (2009, s. 19) där poliserna beskrev hur vissa områden lätt blir mål för 

deras kontroller. Poliserna i studien beskrev hur de av olika skäl hade misstankar om att 

ungdomar i vissa områden begår brott. Resultaten ifrån Rognebys studie och 

respondenternas svar i denna studie samstämmer på så vis att människor i olika områden 

verkar vara mer utsatta för polisens kontroller än personer i andra områden.  
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Utländsk bakgrund 

Flera av respondenterna resonerade kring sitt ursprung och menade att deras utländska 

bakgrund var den främsta orsaken till att de utsattes för polisens kontroller. 

 

Jag har försökt passa in, jag har försökt, så gott jag kan. Innan jag flyttade, när jag gick i 

trean, då var jag så svensk man bara kan bli, jag försökte vara så; jag bröt inte, jag var 

inte kriminell alls, jag åkte till skolan. Jag var kanske med någon kompis efter skolan 

sen gick jag hem. Men det hjälpte inte. Jag har tydligen fått en stämpel på mig att jag är 

kriminell på grund av min bakgrund. 

 

Respondenten som för resonemanget ovan påpekar att han har försökt att passa in genom att 

försöka vara ”svensk”. Enligt honom är man svensk om man till exempel inte har 

språkavvikelser i form av brytning, om man inte sysslar med brott, om man går i skolan, är 

med sina kompisar och om man annars bara går hem. Man kan fråga sig hur respondenten 

menar att en ”icke-svensk” person är och hur denne beter sig, om man genom att agera enligt 

ovan blir betraktad som ”svensk” och huruvida man blir betraktad som ”icke-svensk” om man 

inte agerar enligt respondentens resonemang.  

En av respondenterna med utländsk bakgrund resonerar nedan kring hur polisen behandlar 

ungdomar i allmänhet och ungdomar med utländsk bakgrund i synnerhet. 

 

Poliser kan vara väldigt fördomsfulla när det gäller ungdomar. Oftast vi 

invandrarungdomar, med invandrarbakgrund, oss har de väldigt stor fördomsfullhet för. 

Om man säger så. De kollar annorlunda på en, och de kollar verkligen studerande på en. 

Jag har sett polisbilar åka förbi och då har båda i bilen kollat noga på mig. 

  

 

Diesen (2006, s. 188, 211) har funnit att personer med utländsk bakgrund särbehandlas 

negativt och att ungdomar inom dessa grupper hanteras på ett tuffare sätt. Han resonerar kring 

att detta delvis kan kopplas samman med att många ungdomar med utländsk bakgrund har en 

tuff attityd gentemot polisen. Några av respondenterna tar upp denna aspekt och menar att de 

på grund av sitt utseende, som indikerar att de har utländsk bakgrund, gör att de kontrolleras 

av polisen. En av dessa pojkar hade trots dessa kontroller en positiv bild av polisen och 

framhävde att han förstod att polisen måste utföra vissa kontroller. Han beskrev att han 

förstod att polisen valde ut just honom på grund av hans utländska bakgrund men att detta inte 

var något som störde honom. Detta strider något mot Diesens resonemang ovan där han 

diskuterar att ungdomar med utländsk bakgrund ofta kan ha en tuff attityd mot polisen. 

Huruvida det är på grund av ungdomarnas påstådda tuffa attityd som polisen agerar hårdare 

gentemot dessa ungdomar, eller om det är på grund av polisens fokuserande på vissa grupper 



 30 

av ungdomar som har gjort att dessa utvecklat en tuffare attityd gentemot polisen, går ej att 

fastslå. Resultaten av alla intervjuer visar dock på att de allra flesta respondenter, oavsett 

bakgrund, hade en negativ bild av polisen. Den enda av respondenterna som var positiv till 

polisen trots att han blivit utsatt för polisens kontroller på grund av sitt utseende och sin 

utländska bakgrund resonerar som följer kring en kontroll han utsatts för.  

 

J - Har du blivit kontrollerad av polisen någon gång? 

R - Ja. 

J - Vad hände? 

R - Nej vanlig kontroll, narkotika.  

J - Vad sa de? 

R - Nej de frågade när jag rökte på sist, hur mycket jag röker på och om jag gör det eller 

inte. De visiterade mig, kollade ögonen, gjorde sina egna tester.  

J - Var det första gången du blev kontrollerad? 

R - Nej. 

J - Hur upplevde du denna kontroll? 

R - Nej, han frågade mig om det var lugnt och så, att han visiterade mig. Jag sa: gör ditt 

jobb. Jag visste ju att jag inte hade gjort någonting så det är inget att vara rädd för. Det 

är bara att gilla läget. 

 

En av respondenterna i kommun Låg diskuterade mycket kring detta med utländsk bakgrund 

och menade att polisen har en viss bild av människor med utländsk bakgrund och tror att 

dessa personer begår fler brott än andra. Han trodde att detta gjorde att polisen kontrollerade 

honom och hans kompisar (som alla har utländskt utseende) väldigt ofta utan att hitta något 

vid någon kontroll. Han uttryckte det på följande sätt. 

 

De chansar att man har på sig något och ibland får de säkert napp på någon med 

utländsk bakgrund och då infrias deras fördomar som gör att de fortsätter att kontrollera 

personer med utländskt utseende. 

 

Även detta citat kan kopplas till resonemangen ovan där polisens agerande gentemot 

personer med utländskt utseende tenderar att påverka ungdomars attityd till polisen 

generellt. Att polisens spontana kontroller tenderar att leda till etnisk diskriminering är 

något som respondenten här beskriver sig uppleva vilket bekräftar tidigare forskning. 

Citatet visar tydligt hur respondenten upplever polisens misstänksamhet mot personer med 

utländsk bakgrund som fel men hans resonemang förs fram på ett sätt där han ändå logiskt 

förklarar polisens agerande snarare än att kritisera dem.  
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Likheter och skillnader i pojkarnas utsagor 

Flera av respondenterna i kommun Låg resonerade kring att deras bostadsort, som en 

respondent beskrev som en ”betongen-förort”, påverkade deras bild av polisen negativt. 

Majoriteten av respondenterna i kommun Hög resonerade även de kring bostadsortens 

betydelse för ungdomars attityd till polisen. Flera av dem påpekade att polisen torde vara 

tuffare i kommun Låg än i kommun Hög. En av respondenterna i kommun Hög beskrev 

förhållandena i kommun Låg och kallade det för ett ”ghetto”. Majoriteten av samtliga 

respondenter var således eniga om att kommun Låg, en bostadsort med lägre socioekonomisk 

status, var ett område som polisen agerade hårdare i jämfört med kommuner med högre 

socioekonomisk status. Respondenterna menade även att det påverkade deras attityd till 

polisen negativt. På liknande sätt beskrev några pojkar i kommun Låg att polisens inte 

kontrollerar ungdomar i lika stor utsträckning i kommun Hög som i kommun Låg. 

Respondenter i kommun Hög påpekade att deras bostadsort var känd som något finare än 

andra kommuner vilket enligt respondenternas resonemang påverkar polisens arbete i området 

och därigenom polisens relation till pojkarna i kommunen. Majoriteten av de intervjuade 

pojkarna tycks således vara överens om att polisen är hårdare mot ungdomar i kommun Låg 

jämfört med kommun Hög och att detta främst beror på att det är mer kriminalitet i där.  

 

Gemensamt för respondenterna i de båda kommunerna var deras bestämda åsikter kring 

polisens agerande kopplat till utländsk bakgrund. Både i kommun Låg och i kommun Hög 

menade flera av pojkarna att deras utländska bakgrund gjorde att de utsattes för fler av 

polisens kontroller än svenska ungdomar. Flera av respondenterna i båda kommunerna tyckte 

att polisen är mer misstänksam gentemot ungdomar med utländsk bakgrund och att polisen 

generellt sett har många fördomar om dessa ungdomar.  

 

Några avsevärda skillnader mellan respondenternas åsikter kan inte urskiljas ur materialet. 

Med den teoretiska utgångspunkten som bakgrund förväntades vissa skillnader kunna finnas 

mellan pojkars attityder i kommun Låg jämfört med kommun Hög. Denna hypotes har efter 

genomgång av materialet inte återfunnits då de allra flesta respondenterna, oavsett kommun, 

hade en dominerande negativ attityd till polisen. Flera av pojkarna hade komplexa bilder av 

polisen men de flesta åsikter som uttrycktes var ändå mestadels negativa. Den enda 

respondenten som uttryckte en övervägande positiv attityd till polisen var en pojke i kommun 

Låg som dessutom hade utländsk bakgrund, i övrigt var respondenternas åsikter överraskande 

samstämmiga. Den enda av de sju respondenterna som kunde tänka sig att bli polis var just 

den pojke som var den enda att uttrycka mestadels positiva åsikter om polisen. I övrigt 
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menade respondenterna att de inte kunde tänka sig att bli poliser. Anledningarna som angavs 

var främst att polisyrket verkade tråkigt och att de inte kunde se sig själva som poliser. 

 

Resultatet visade att större delen av respondenterna i både kommun Hög och kommun Låg 

var övervägande negativa till polisen. Sett till pojkarnas olika socioekonomiska status blir 

resultaten förvånande då det enligt socialekologisk teori borde ha varit en tydlig skillnad 

mellan pojkarnas åsikter. Ser man däremot till hur pass lika majoriteten av respondenterna var 

i ett intersektionellt perspektiv (de var alla unga, pojkar och hade utländsk bakgrund) blir 

resultaten inte lika överraskande.  

 

Hur kan pojkarnas syn på och attityd till polisen tolkas? 

Efter att ha genomfört samtliga intervjuer kan det konstateras att pojkarnas beskrivningar av 

och attityder till polisen till stor del överensstämde med varandra. Överensstämmelsen var 

hög både hos pojkarna som bodde i samma område men överensstämmelsen var också 

förvånansvärt hög mellan pojkarna i de olika områdena. Man kan alltså inte utesluta att det 

finns fler pojkar i dessa områden med liknande attityder till polisen trots att studien som sagt 

inte gör anspråk på att kunna generaliseras till en större befolkningsmängd. 

Poliserna i Rognebys studie (2009, s. 19) beskrev hur vissa områden lätt blir mål för deras 

kontroller då de av olika anledningar har misstankar om att ungdomar i dessa områden begår 

eller kommer att begå brott. Detta, och det som Estrada (2007, s. 37) skriver om att 

myndighetsutövningar inom rättsväsendet, såsom polis, tenderar att leda till diskriminering av 

vissa minoriteter, kan kopplas till pojkarnas upplevelser av att deras bostadsområde och 

utländska utseende gör att de oftare utsätts för polisens spontana kontroller. Detta kan med 

hänsyn till tidigare forskning tänkas vara baserat på att de faktiskt blir kontrollerade oftare än 

personer i andra, mindre problembelastade områden samt än personer med svensk bakgrund. 

Denna kunskap om pojkars upplevelser är av stor vikt för att polisens arbete ska kunna 

utvecklas och förbättras. 

 

Som resultaten ovan visar resonerade pojkarna i de båda kommunerna kring faktorer som är 

kopplade till deras syn på polisen. De två främsta faktorerna som diskuterades var bostadsort 

och utländsk bakgrund. Tidigare forskning skulle kunna kopplas samman med en del av 

resultaten ifrån både kommun Hög och kommun Låg då flera av respondenterna i 

kommunerna hade utländsk bakgrund. Forskare som Diesen (2006, s. 188, 211), Eliasson 

(2009), Finstad (2003, s. 58, 118f), Rogneby (2009, s. 27) och Sarnecki (2006, s. 30f) 

resonerar alla kring polisens agerande och hur personer med utländsk bakgrund utsätts för och 
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riskerar att fortsätta utsättas för polisens spontana kontroller vilket leder till etnisk 

diskriminering. Eliasson kom genom sin studie fram till att personer med utländsk bakgrund 

känner sig diskriminerade av polisen. Finstad diskuterar hur polismän på egna initiativ till 

kontroller tenderar att diskriminera vissa minoriteter då de väljer ut folk att kontrollera. 

Rogneby har genom sin studie funnit att poliser ofta beskriver att de går på en sorts ”känsla” 

när de ska välja ut folk att kontrollera. I linje med detta resonerar både Sarnecki och Diesen 

kring polisens agerande och att det leder till strukturell diskriminering av minoriteter, vilket 

Diesen (2006, s. 188, 211) påpekar; tenderar att leda till ungdomars negativa attityd till 

polisen. Då studiens resultat mer visar hur utländsk bakgrund tenderar att påverka pojkars syn 

på polisen än pojkarnas bostadsort blir både resultatet, analysen och diskussionen präglad av 

ett resonemang kring just detta; utländsk bakgrund kopplat till pojkars syn på och attityd till 

polisen.  

 

Pojkarnas syn på och attityd till polisen kan med koppling till ovan beskrivna tidigare 

forskning tolkas som en effekt av att det sker trakasserier av både personer i vissa områden 

samt av personer med utländsk bakgrund. Med tanke på att respondenternas svar var relativt 

samstämmiga trots att de var ifrån kommuner med olika socioekonomisk status tyder på att 

denna faktor (socioekonomisk status) inte ensam påverkar pojkars syn på och attityd till polis. 

Huruvida denna faktor är en av flera som tillsammans inverkar och påverkar pojkars syn på 

polisen går dock inte att utesluta. Min tolkning är att då de allra flesta av de pojkar som hade 

samstämmiga och synonyma åsikter om polisen hade utländsk bakgrund bedömer jag att det 

indikerar att detta kan vara en faktor som påverkar pojkars attityd till polisen.  

Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att studera pojkars syn på och attityd till polisen och sedan koppla 

det till socialekologisk teori för att se om eventuella skillnader fanns mellan pojkars åsikter 

beroende på deras bostadsort. Konstateras kan, att flera av respondenterna hade utländsk 

bakgrund och de allra flesta av dessa angav detta som en av de främsta orsakerna till att de 

någon gång känt sig trakasserade av polisen. Med detta som bakgrund, trots att studiens syfte 

främst var att studera pojkars åsikter till polisen kopplat till deras socioekonomiska status, kan 

det inte ignoreras att resultatet för denna studie visade större kopplingar mellan pojkars 

attityder till polisen och deras ursprung än deras sociala klass/socioekonomiska status. 

Således är studiens resultat till stor del präglat av citat gällande respondenternas utländska 

bakgrund. Även analyserna av dessa samt kopplingar till tidigare forskning kring polisens och 
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ungdomars relation är präglat av diskussioner kring minoritetsgrupper, i synnerhet personer 

med utländsk bakgrund.  

 

Resultatet kopplat till den teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning 

Teorin beskriver att människor i utsatta och fattiga områden, som för denna undersökning får 

representeras av kommun Låg, har sämre anknytning till samhället. Samhället i denna studie 

symboliseras av myndighetsorganet polisen och med detta som bakgrund kan man tänka sig 

att personer i kommun Låg torde ha en mer negativ attityd gentemot polis i jämförelse med en 

kommun med högre socioekonomisk status. Tidigare redovisad forskning har resonerat kring 

det faktum att polisen är tuffare gentemot personer med utländsk bakgrund. I områden med 

lägre socioekonomisk status bor det generellt fler personer med utländsk bakgrund jämfört 

med områden med högre socioekonomisk status. Detta leder också till en diskussion om 

huruvida personer i områden med lägre socioekonomisk status, kommun Låg, borde ha en 

mer negativ attityd till polisen då polisen i dessa områden tycks behandla folk hårdare. Det 

faktum att majoriteten av respondenterna för denna studie hade utländsk bakgrund gör detta 

resonemang särskilt intressant då undersökningen bekräftade hypotesen om att den generella 

attityden till polisen bland pojkarna i kommun Låg är negativ. Att resultatet sedan även visade 

en tydlig negativ attityd gentemot polisen även bland pojkarna i kommun Hög tenderar att 

strida mot teorins idé. Eftersom det enligt teorin inte ska finnas en speciellt utbredd 

brottslighet i områden med högre socioekonomisk status då anknytningen mellan individ och 

samhälle ska vara relativt starkt där, blir det svårt att med hjälp av socialekologisk teori 

försöka förklara resultaten ifrån kommun Hög.  

 

Teorin skulle kunna appliceras på resultatet då Einstadter och Henry (1995, s. 136) beskriver 

hur politiska beslut att inordna grupper av människor med lägre inkomst i särskilda områden, 

där stereotypa bilder av invånarna redan finns, skapar problem. De anser att dåligt rykte för 

ett område leder till negativa rapporteringar rörande området i massmedia vilket sedan leder 

till mer misstro gentemot medborgarna i området samt fler poliskontroller just där. Detta kan 

tydligt kopplas till denna studies frågeställning då man med detta som bakgrund kan anta att 

det utförs fler kontroller av invånarna i kommun Låg jämfört med kommun Hög. Vad som 

framkommer via respondenternas beskrivningar är att det tycks ske fler poliskontroller i 

kommun Låg än i kommun Hög vilket överensstämmer med teorin. Sedan att det kan vara fler 

faktorer än just kommunens socioekonomiska status som leder till polisens frekventa 

kontroller i just kommun Låg går inte att utesluta.  
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För att på ett så tydligt sätt som möjligt besvara studiens frågeställningar och presentera mina 

slutsatser summerar jag följande resultat här. Vilken syn på och attityd till polisen har pojkar i 

en kommun med hög respektive låg socioekonomisk status? Vad resultatet och analysen visar 

tenderar pojkarna i kommunen med högre socioekonomisk status att ha en attityd till och syn 

på polisens som främst är negativ. I kommunen med lägre socioekonomisk status tenderade 

den generella attityden och synen på polisen också vara präglad av negativa åsikter. Skiljer sig 

pojkars attityder till polisen i kommuner med olika grad av socioekonomisk status? Vad 

denna studie kunnat se skiljer sig åsikterna om polisen ytterst lite mellan pojkarna i de olika 

kommunerna. Resultaten visar snarare på en hel del likheter mellan respondenternas svar och 

upplevelser av polisen. Hur kan pojkarnas syn på och attityd till polisen tolkas? Det är svårt 

att med säkerhet uttala sig om orsaker till pojkarnas attityder till polisen men med deras egna 

resonemang kring orsaker och genom min analys av det transkriberade materialet framstår 

ändå ett visst mönster. Den främsta faktorn som pojkarna diskuterar och hävdar är orsaken till 

deras egen bild av polisen är deras bakgrund, deras utländska bakgrund. Den andra orsaken 

som tas upp av en del av respondenterna är att deras bostadsort har påverkat deras bild av 

polisen. Resonemangen kring bostadsorten är naturligtvis intressanta kopplat till 

socialekologisk teori då det bekräftar det som är teorins idé; att personer i utsatta områden har 

en sämre anknytning till samhället och som i denna undersökning blir representerat genom en 

mer negativ attityd till polisen. Man kan dock inte med teorins hjälp förklara de negativa 

attityderna gentemot polisen som förekom bland pojkarna i kommun Hög.  

 

Man kan diskutera huruvida mitt resultat hade sett annorlunda ut om samtliga pojkar i 

kommun Hög hade varit svenska, huruvida det hade gjort att skillnaden i pojkarnas attityd till 

polisen hade varit större eller inte. Men då skulle man kunna tänka sig att det egentligen 

handlar om etnicitet istället för socioekonomisk status. Majoriteten av samtliga respondenter 

hade ett utseende som indikerade att de hade utländsk bakgrund vilket de även angav under 

intervjuerna genom att säga till exempel ”vi invandrarungdomar” och liknande. Flera av 

pojkarna i kommun Låg uttryckte ett förakt mot att polisen väljer ut ungdomar för kontroller 

baserat på deras utseenden. De flesta hade känt sig orättvist behandlade av polisen vid ett eller 

flera tillfällen och sa vid upprepade gånger att de tyckte att det är konstigt och kränkande att 

de fortsätter att utsättas för kontroller (även av samma poliser flera gånger) trots att de aldrig 

påträffas med att göra något olagligt eller att ha på sig några olagliga preparat eller liknande. 

Att kunskap som denna genom min studie observeras är av vikt för att i framtiden 

förhoppningsvis kunna förbättra polisens relation med ungdomar.  
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En alternativ metod till de kvalitativa intervjuer som jag genomförde skulle kunna vara 

kvalitativa enkäter. Om pojkarna helt anonymt hade fått fylla i enkäter gällande deras syn på 

polisen kan man tänka sig att de hade velat och vågat lämna mer ärliga svar. Dock var det 

endast under en av mina intervjuer som jag upplevde att en respondent inte riktigt verkade 

säga exakt vad han tyckte och tänkte, i alla andra fall tolkar jag pojkarna som väldigt öppna 

och frispråkiga. Med enkäter hade ett större antal respondenter kunnat delge mig sina åsikter 

om polisen då intervjuer som användes i denna studie är något mer tidskrävande än enkäter. 

Det negativa med att använda enkäter hade varit det faktum att följdfrågor inte hade kunnat 

ställas. Under intervjuerna kände jag ett stort behov av att ställa följdfrågor till respondenterna 

och den kunskap som här producerades hade då troligtvis inte lyfts fram med hjälp av enkäter.  

 

Förslag på framtida forskning 

Då denna studies resultat till viss del kunde kopplas till socialekologisk teori men främst till 

att pojkars attityder tycktes hänga samman med deras utländska bakgrund skulle det vara 

intressant att genom framtida forskning fortsätta undersöka dessa områden. Att studera hur 

individers relation till polisen ser ut kopplat till fler faktorer än socioekonomisk status/social 

klass och etnicitet är också av vikt då man kan tänka sig att även andra sociala faktorer kan 

påverka denna relation. Att studera ungdomars syn på polisen genom att fråga pojkarna själva 

ger viktig kunskap om ett område där annars främst polisers syn på relationen till ungdomar 

tidigare studerats. Vidare forskning med fokus på ungdomars bild av relationen är därför av 

vikt. Med denna studie som bakgrund, där flera respondenter hävdade att de blir trakasserade 

av polisen på grund av sin utländska bakgrund, behövs mer kunskap på området för att kunna 

komma till rätta med detta problem. Mer kunskap behövs om ungdomars syn på polisens 

arbete för att detta ska kunna utvecklas och förbättras. Båda parters bild av relationen behövs 

för att i framtiden kunna utvärdera och förbättra den.  

 

Att studera hur flickor ser på polisen är också angeläget. Kriminologisk forskning är främst 

baserad och inriktad på att studera män med motiveringen att det är mestadels män som begår 

brott. Det är just med denna motivering som man också kan hävda att det är ytterst väsentligt 

att studera kvinnor då dessa i stor utsträckning är laglydiga. Då kvinnor i större utsträckning 

än män är laglydiga skulle det vara av vikt att studera vad detta kan bero på. Hur ser 

flickors/kvinnors attityd till polisen ut? Om kvinnors syn på polisen är mer positiv än mäns 

bild av polisen skulle detta vara av värde då det skulle kunna belysa hur polisens arbete kan 

utvecklas för att även relationen mellan polis och män skulle kunna förbättras.  

  



 37 

Referenser 

Bergström, G. & Boréus, K. (2005): Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur.  

 

Burcar, V. (2005): Gestaltningar av offererfarenheter. Samtal med unga män som utsatts för 

brott. Lund: Dissertations in Sociology 68. 

 

Diesen, C. (2006): ”Negativ särbehandling i rättskedjans alla led” I: Sarnecki, J. (red):    

rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom 

rättssystemet. SOU 2006:30. Stockholm: Fritzes. 

 

Einstadter, W. & Henry, S. (1995): Criminological theory. An analysis of its underlying 

assumptions. Orlando: Harcourt Brace & Company.  

 

Eliasson, V. (2009): Attityder, fördomar, provokationer, övervåld? En undersökning om 

ungdomars attityder samt deras utsatthet för övervåld från polis och väktare. (Examensarbete 

i kriminologi). Stockholm: Stockholms Universitet, Kriminologiska Institutionen. 

 

Estrada, F. (2007): ”Ungdomsbrottslighetens utveckling, omfattning och struktur” I: Estrada, 

F. & Flyghed, J. (red): Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Estrada, F. & Flyghed, J. (2007): ”Inledning” I: Estrada, F. & Flyghed, J. (red): Den svenska 

ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Finstad, L. (2003) Politiblikket. Oslo: Pax Forlag A/S. 

 

Hagan, F. E. (2008): Introduction to criminology. California: Sage Publications Inc.  

 

Jones, S. (2006): Criminology. New York: Oxford University.  

 

Karlsson. J. & Pettersson. T. (2006): ”Det blir vad vi gör det till! Om att skapa och analysera 

ett intervjumaterial”. I: Roxell, L. & Tiby, E. (red). Frågor, fält och filter. Kriminologisk 

handbok. Lund: Studentlitteratur 

 



 38 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Rogneby, J. (2009): Det är mycket attityder. En kvalitativ studie om polisers möte med 

ungdomar. (Examensarbete i kriminologi). Stockholm: Stockholms Universitet, 

Kriminologiska Institutionen.  

 

Sarnecki, J. (2006) (red): Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och 

religiösa minoriteter inom rättssystemet. SOU 2006:30. Stockholm: Fritzes. 

 

Sarnecki, J. (2009): Introduktion till kriminologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Skrinjar, M. (2003): ”Forskare eller ’babe’?” I: Lander, I.; Pettersson, T. & Tiby, E. 

Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Svallfors, S. (2004): Klassamhällets kollektiva medvetande. Umeå: Boréa Bokförlag. 

 

Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 

forskning. 

 

Elektroniska källor 

Nationalencyklopedin. (2011): Länk: Diskrimineringslagen. Länk: 

http://www.ne.se/lang/diskrimineringslagen (2011-01-25).  

 

Polisen i Stockholms län. (Publicerad: 2008-04-03): Ungdomsråd – en direkt länk mellan 

ungdomar och polis. Länk: http://www.polisen.se/Stockholms_lan/sv/Om-

polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/sarskildasatsningar/Ungdomsrad/ (2010-12-29). 

 

SCB, Statistiska Centralbyrån. (2010): Länk: 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/DataSort.asp?Matrix=HE0108C1&timeid=201011101

80884&lang=1&noofvar=6&numberstub=4&NoOfValues=4 (2010-11-10). 

 

  

http://www.ne.se/lang/diskrimineringslagen
http://www.polisen.se/Stockholms_lan/sv/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/sarskildasatsningar/Ungdomsrad/
http://www.polisen.se/Stockholms_lan/sv/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/sarskildasatsningar/Ungdomsrad/
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/DataSort.asp?Matrix=HE0108C1&timeid=20101110180884&lang=1&noofvar=6&numberstub=4&NoOfValues=4
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/DataSort.asp?Matrix=HE0108C1&timeid=20101110180884&lang=1&noofvar=6&numberstub=4&NoOfValues=4


 39 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Upplysa om följande innan intervjun börjar:  

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Det är frivilligt deltagande, du behöver inte 

svara på frågorna om du inte vill och du får när som helst avbryta om du skulle vilja. 

Materialet kommer att användas i ett examensarbete som undersöker pojkars syn på och 

attityd till polisen. Du kommer att förbli anonym, ditt namn kommer inte att uppges och 

inspelningen och den utskrivna versionen av intervjun kommer endast jag som intervjuare att 

ha tillgång till.  

Var utspelade sig intervjun:     

 

Bakgrund 

Ålder:  

Bor i kommun:    

Sysselsättning:    

 

Vetskap om polisen/egen erfarenhet 

- Har du träffat en polis någon gång? Hur var det? Kan du beskriva mötet? 

- Kan du beskriva polisen? Var det en man eller en kvinna? Hur betedde sig polisen, var 

polisen t.ex. vänlig, lugn, arg? 

- Varför träffade du polisen? Har du träffat samma polis flera gånger?  

- Minns du första gången du träffade en polis? Hur var det? Kan du beskriva vad som hände? 

- Har du träffat många olika poliser? Hur upplever du att det känns att träffa poliser? Vad 

kommer du ihåg från dessa möten? 

- Vad vet du mer om polisen? Hur har du fått veta detta? 

 

Bekantas kontakt med och syn på polisen 

- Har du kompisar som har träffat poliser? I vilket sammanhang träffades de? 

- Vad tror du att dina kompisar tycker om polisen? 

- Vet du om någon av dina kompisar har blivit gripen av polisen? Vet du varför? Kan du 

beskriva vad som hände? 

- Vet du om dina föräldrar träffat poliser? I vilket sammanhang träffades dem? 

- Vad tror du att dina föräldrar tycker om polisen? Varför? 
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Mer om egen erfarenhet 

- Har du själv blivit gripen av polisen? Vet du varför? Kan du berätta vad som hände? 

- Har du träffat både kvinnliga och manliga poliser? Hur betedde sig de manliga poliserna? 

Hur betedde sig de kvinnliga poliserna? (Tyckte du att de betedde sig olika på något sätt?) 

- Tycker du att du har blivit orättvist behandlad av en polis någon gång? Minns du vad som 

hände? Varför tror du att det hände? Hur tycker du att polisen skulle ha gjort/agerat istället? 

 

Syn på och åsikter om polisen 

- Tycker du att polisen behandlar alla ungdomar lika eller behandlas vissa annorlunda?  

- Tycker du att polisen behandlar flickor och pojkar lika?  

- Vad tycker du om polisens jobb här i er kommun? Vad har varit mindre bra/vad tycker du att 

de kan göra bättre? 

- Jag ska också intervjua pojkar i en annan kommun Stockholm. Tror du att polisen behandlar 

pojkarna likadant där som polisen behandlar er här i er kommun? På vilket sätt? Varför? 

- Har dina tankar och åsikter om polisen förändrats? Vad tror du detta beror på? 

-Har du några andra tankar om polisen? Berätta gärna. 

 

- Skulle du vilja bli polis? Varför/varför inte? 

 

 

Tacka för personens deltagande och för att han tog sig tid. 

 




