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Vi kämpar för något, vi är förortssoldater. Det är ett alltmer förekommande fenomen att 

ungdomar i förorter runt om i Sverige samt internationellt startar upplopp och av olika 

anledningar skapar en motreaktion där de går till attack mot polisen.  

 

Syftet med denna uppsats är att lyfta samt ta del av ungdomar boende i Kronogårdens röst, 

samt får en djupare förståelse för ungdomarnas upplevelser kring polisens agerande tiden före 

samt under upploppet som var i Kronogården den 31/8 – 2/9 2016.  Som avgränsning har vi 

valt att vända oss till ungdomar boende i Kronogården som deltagit aktivt eller varit 

närvarande under upploppet. Studien genomfördes i en hermeneutisk-femenologisk 

forskningsansats med kvalitativa intervjuer. Studiens empiri bygger på ett antal intervjuer 

med sex ungdomar i åldrarna mellan 16-24.  Studiens resultat analyseras med hjälp av tidigare 

forskning samt relevant utvalda teoretiska begrepp. De begrepp vi använder oss av i studien är 

makt, social sammanhållning och stigmatisering, detta för att kunna få en djupare förståelse 

för samt kunna tolka ungdomarnas upplevelser.  

 

I resultatet framkommer det att ungdomarna upplever att de blir trakasserade av poliser och 

orättvist behandlade jämfört med ungdomar boende i andra områden samt att upploppet var 

deras motreaktion, ett sätt att uttrycka sin frustration och göra sin röst hörd. Det framkommer 

även att det finns olika uppfattningar om polisen och dess bemötande samt agerande, 

beroende på om polisen arbetar inom närpolisen eller den utomstående polisen. Vidare visar 

även resultatet att området, Kronogården har en stor betydelse för ungdomarna där det finns 

en stark social sammanhållning och att ungdomarna upplever att media till stor del har 

bidragit till den negativ bild som finns om Kronogården och om ungdomarna som bor där.  

 

Nyckelord: Ungdomar, Makt, Stigmatisering, Social sammanhållning 
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Abstract 
 
Title:   We are the soldiers of the suburbs 
Authors:   Jeanette Villarroel & Elin Stridh  
 
     
We are fighting for something; we are soldiers of the suburb. It’s a reoccurring phenomenon 

that the young people in the suburbs around Sweden and around the world starts riots and for 

different reasons it creates a reaction where they go to attack against the police. 

  

The purpose of this essay is to uplift and take a part of the voice of the youth from 

Kronogården, and furthermore get a deeper understanding of the experience that the young 

people got from law enforcement both during and after the riots on the 31/8 – 2/9 2016. As a 

demarcation we have chosen to focus on the youth living in Kronogården that have 

participated or were present during the riots. This study was conducted in Hermeneutic-

phenomenological research approach with qualitative interviews. The ground of the study is 

emphasizing the interviews from 6 young persons from the ages 16-24. The essay is analyzed 

with help from previous researched and relevant theoretic notions. The notions we use in this 

essay are power, social cohesion and stigma, so that we can get a deeper understanding and 

accurate interpretations of the young people’s experiences. 

  

In the result it appears that the youth feel harassed and unfairly treated by the police in 

comparison to other young people living in other neighborhood’s and that their action against 

the police is actually a reaction to the treatment from law enforcement. Their way of 

expressing a discontent and frustration and a way to get heard. It also appears to be several 

different perceptions about the police and their conduct, depending if it’s the community 

police or an outside law enforcement. Furthermore it also show that the community 

Kronogården has an enormous impact both emotional and physical on the people, they have 

sense of belonging and a very strong cohesion between the residents and they feel that media 

is a huge contribution to the negative interpretation of both the young people that live there 

and of the community as a whole. 

 
 
Keywords: Adolescents, Power, Stigma, Social cohesion 
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Förord 

 

Vi vill tacka ungdomarna på Kronogården som medverkat i denna studie för 

att ni har delat med er av era erfarenheter samt upplevelser.  

Vi vill rikta ett särskilt tack till Ung Fritid för all hjälp med att komma i 

kontakt med rätt ungdomar, utan er hade det inte varit möjligt för oss att 

slutföra denna studie.  
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1. Inledning 
 

”Jag kan inte sova nåt mer. 

Allting går upp för mig när solen går ner 

Kan inte drömma mig bort. 

Jag ser problem under mitt ögonlock” 

När solen går ner – Aki feat. Kapten Röd 

  

”Ayo, vakna, varning, upplopp i staden. Folken kokar över, tänder eld på riksdagen” - så 

lyder de några rader i låten När solen går ner – Aki feat. Kapten Röd. Vandalisering och 

brottslighet är ett samhällsfenomen som både berör och engagerar många människor på olika 

sätt, ett återkommande fenomen i Sveriges förorter är ungdomar som går till attack mot 

polisen samt startar upplopp (MSB, 2011).   

Hur ska vi då förstå ungdomars sätt att uttrycka detta samhälleliga problem som ger sig till 

uttryck i konflikter mellan ungdomar och polisen? I MSB (2011) uppmärksamma man fem 

förhållanden som är centrala för att förstå vad denna konflikt kan grunda sig i. Dels handlar 

det om levnadsvillkoren som påverkar och begränsar människors ekonomiska och social 

förutsättningar, men det handlar också om både socialt och territoriell stigmatisering som kan 

förklaras som ett utpekande mot vissa grupper och bostadsområden. Vidare lyfter man 

befolkningssammansättning där stora grupper av unga män eller tonårspojkar känner ett starkt 

främlingskap till samhället vilket då kan bli drivande i dessa konflikter. Slutligen beskriver 

man hur olika former av våld kan ha betydelse där man menar att det inte bara handlar om det 

fysiska och subjektiva våldet, utan det handlar även om ett symboliskt våld som kan förklaras 

som hur någon beskrivs eller talas om, samt systematiskt våld som handlar om hur människor 

blir uteslutna från arbetsmarknaden eller möjligheten till utbildning (MSB, 2011). För att 

hantera dessa problem krävs en bred samling av åtgärder för att undvika stigmatisering av 

såväl ungdomarna som för områden. Det behövs en satsning där barn och ungdomar kan 

förbättra relationen med myndigheterna, en väg skulle också kunna vara uppsökande arbete i 

bostadsområden med inriktning mot vissa målgrupper vilket i sin tur skulle kunna leda till en 

ökad tillit mellan myndigheterna och ungdomarna och därmed minska risken för sociala 

konflikter (MSB, 2011). Således finns en poäng i att belysa ungdomarnas egna upplevelser 

kring de händelser som ägde rum i slutet av augusti, början på september 2016 i Kronogården. 
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Då det bland annat är genom ungdomarnas egna berättelser samt upplevelser som vi kan 

skapa oss en ökad kunskap samt förståelse kring fenomenet upplopp för därigenom kunna 

motverkar dessa händelser, vi behöver få en ökad förståelse för varför ungdomarna väljer att 

agera i aktioner som upplopp och vad maktkampen mellan ungdomar i förorter och polisen 

handlar om.  

Enligt ungdomars egna förklaringar till stenkastning och de konflikter som uppstår så handlar 

det om ett missnöje med polisen, sysslolöshet och spänning (MSB, 2011). Vidare finns det ett 

behov av synliggörande, erkännande, social status, men en annan faktor som har betydelse är 

att ungdomarna upplever orättvisa samt missnöje med levnadsvillkor (MSB, 2011). Även 

Lalander & Johansson (2002) har uppmärksammat dessa frågor kring ungdomarna i förorten 

och menar att det finns en ny typ av militant ungdom, där ungdomar protesterar i from av allt 

mer våldsamma aktioner för att uttrycka sitt missnöje i samhället. Är det en fråga om 

missnöje från ungdomarna eller kan det handla om att man vill hålla polisen borta från 

området för att skydda en kriminella verksamhet?  I studien kommer vi att fokusera och 

använda oss av begreppen makt, social sammanhållning samt stigmatisering för att ur ett 

sociologiskt perspektiv få en djupare förståelse av fenomenet. Vi har valt att se närmare på 

polisens agerande i Kronogården utifrån ungdomarnas upplevelser för att se vilken betydelse 

de kan ha haft i förhållandet till ungdomarnas handlande för fenomenet upplopp. 
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2. Syfte/Problemformulering 
 

Syftet med denna studie är att undersöka Polisens agerande tiden före samt under upploppet 

mellan den 31 augusti och 2 september 2016 på Kronogården utifrån ungdomarnas egna 

upplevelser. Detta för att få en djupare förståelse samt skapa en ökad kunskap kring varför 

ungdomar väljer att agera i aktioner i from av upplopp. För att få svar på vårt syfte har 

följande frågeställning ställts. 

 

2.1 Frågeställning  
 

• Hur upplever ungdomar polisens bemötande samt agerande utifrån egna erfarenheter?  

 

2.2 Avgränsning 
 

Det kan tänkas att några av de svar som framkommer i denna studie även kan förekomma på 

andra geografiska platser. Men i denna studie är målgruppen ungdomar som bor och verkar i 

Kronogården. Ett kriterier för de som medverkar i denna studie är att de tidigare varit i 

kontakt med polisen samt antingen har deltagit aktivt eller varit närvarande och iakttagit 

upploppet på Kronogården mellan den 31 augusti och 2 september 2016. 
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3. Bakgrund 
 
En enkel gnista kan skapa en gigantisk brand.  
Under senare år har det uppstått konflikter mellan ungdomar och polis, i flera svenska städer 

där sammanstötningar urartat i stenkastning och attacker mot polisen (MSB, 2011). Många av 

dessa konflikter har fått stor uppmärksamhet i media, i synnerhet de som ägt rum i 

bostadsområden som Husby, stadsdelen i Västerort inom Stockholm, Herrgården i stadsdelen 

Rosengården, Malmö samt Kronogården i Trollhättan (MSB, 2011). Liknade händelser har 

inträffat internationellt, runt om i Europa har det rapporterats om sammanstötningar mellan 

ungdomar och polis. Särskilt uppmärksamhet har riktats mot de konflikter som har utspelats i 

Frankrikes och Storbritanniens förorter, även på platser utanför Europa har dessa konflikter 

uppmärksammast bland annat i USA (MSB 2011 & SOU 2006:73). 

 

I områden som Husby, Herrgård samt Kronogården bor en stor andel personer med utländsk 

bakgrund (SCB, 2015). I såväl rapporter som i utredningar har det uppmärksammats att 

personer som bor och verkar i dessa områden i stor utsträckning upplever att de blir 

diskriminerade och utsatta för rasism från polisen (SOU 2005:69). Vidare talas det om 

territoriell stigmatiseringsprocess som bygger på en negativ syn på förorten och 

stigmatiserade områden (SOU 2006:73). Den samhälleliga och mediala diskursen kring dessa 

områden framhävs ofta på ett sätt som skapar en rädsla och osäkerhet till dessa områden 

(SOU 2006:73) . Det är även stereotypa föreställningar kring raskultur och kriminalitet som 

bidrar till denna rädsla för områdena och ungdomarna som lever i förorten. Vidare bygger 

denna stigmatiseringsprocess inte minst på att unga män med ”invandrarbakgrund” från dessa 

områden ofta ses som problem och hot (SOU 2006:73).  

 

I SOU (2006:73) lyfter man att områden som är en del av miljonprogrammen ofta blir 

territoriell stigmatiserade. Kronogården är en stadsdel i Trollhättan med drygt 5100 invånare 

och är ett bostadsområde som byggdes under åren 1964-1970 och är en del av det så kallade 

miljonprogrammet (Kronogårdsprocessen 1998). Miljonprogrammet som hade till syfte att 

under en tioårsperiod lösa den då rådande bostadsbrist som hade uppstått som följd av 

industrins snabba expansion. Vilket medförde en omfattande inflyttning till industriorterna 

från landsbygden men även från andra länder (Kronogårdsprocessen 1998). Kronogården är 

idag en stadsdel där 45,7% av invånarna har utländsk bakgrund (SCB,2016). Vidare i SOU 

(2006:76) lyfter man att ungdomar boende i miljonprogramsområden i vissa fall uttrycker sitt 



	   10	  

missnöje samt frustration mot samhället i from av ett upplopp, då ungdomarna själva anser att 

omvärlden inte lyssnar på dem. Den 31 augusti i år rapporterades det från olika håll om 

stenkastning och bränder på Kronogården. Enligt media hade mellan 50-60 ungdomar gått till 

attack mot polisen med stenkastning samt tänt eld på bland annat bildäck (TTELA, 2016, 

Aftonbladet, 2016). En orsak till händelserna berodde på dåligt bemötande och agerande från 

polisen, enligt TTELA (2016) handlade det om en enskild polis agerande, som haft ett 

provocerande beteende samt dålig kommunikation. Detta skulle ligga till grund för 

ungdomarnas motreaktion mot polisen (TTELA, 2016). I media kan man följa de samhälleliga 

diskussionerna kring detta fenomen, Bland annat uttalar forskaren Ove Sernhede sig i SVT 

om att man kan hitta liknade mönster mellan händelserna i både Husbykravallerna, upploppet 

i Frankrike samt upploppet på Kronogården. Frustration, maktlöshet samt diskriminering 

menar han är några av de faktorer som ligger till grund för upploppen (SVT, 2016).  

 

De samhälleliga diskussionerna är dock få när det kommer till hur ungdomarna själva 

upplever händelserna, framförallt i relation till polisens agerande före samt under upploppet. 

Vi står inför ett enormt samhällsproblem där vi har forskning som visar hur grupper i Sverige 

som bor i områden som bland annat Kronogården upplever att de blir stigmatiserade samt 

ständigt blir utsatta för identitetskontroller av polisen och deras maktutövning. Vidare ser vi 

ungdomar som går till attack mot polisen genom stenkastning, vandalisering och våld. (MSB, 

2011) Vi menar att det är viktigt att lyfta ungdomarnas egna upplevelser och berättelser kring 

polisens insatser samt agerande kring denna händelsen på Kronogården, då det är en 

förutsättning för att kunna förstå samt motverka denna maktutövning och stigmatisering som 

sker mellan ungdom och polis i förortsområden samt förstärka den sociala sammanhållningen. 

Det är mot ovanstående text som vi har valt att fördjupa oss i detta ämne men också för att det 

är ett aktuellt och relevant ämne som saknar uppmärksamhet. Vi anser att detta problem måste 

lyftas och synliggöras om det skall kunna ske en förändring.  

  

A riot is somebody talkning. A riot is a man crying out ”Listen to me mister there’s something 

I’ve been trying to tell you are you listening.” 

Federal communications commissioner 

Nicholas Johnson, speaking after the 1968 riots in Washington 
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4.Tidigare Forskning 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning från både nationella utredningar, rapporter, 

avhandlingar samt internationella studier. Vi har i denna studie har inte lyckats att hitta 

forskning som specifikt riktar sig till studiens syfte, polisens agerande tiden före samt under 

upploppet utifrån ungdomars upplevelser. Den forskning som vi har valt att presentera i 

studien berör syftet samt att vi kan göra kopplingar från de fenomen som lyfts i forskningen 

till händelsen på Kronogården, så vi kan få en ökad förståelse för den samhälleliga kontext 

ungdomarna på Kronogården lever i därmed blir forskningen relevant för studien. Litteraturen 

som används belyser till stor del hur ungdomsgrupper i förorten lever men även polisens 

agerande gentemot personer med utländsks bakgrund samt agerande mot personer boende i 

segregerade områden.  

 

I detta kapitel kommer vi att presentera forskningen utifrån olika perspektiv i form av ett 

huvudtema med vissa följande underteman. Först presenterar vi utifrån ett forskarperspektiv 

temat ungdomar i förorten, vidare kommer undertemana ungdomars tillhörighet, ungdomars 

sätt att uttrycka sig samt synen på ungdomar i förorten att lyftas, detta för att få en djupare 

förståelse för hur ungdomar i förorten lever och sättet de uttrycker sig i. Vidare lyfter vi från 

ett forskar perspektiv polisens yrkesroll som ett huvudtema, där misstänksamhet, 

kategorisering samt stereotyper är underteman utifrån att dessa teman anses vara delar som 

ingår i polisens yrkesroll och hur de agerar. Vidare i den tidigare forskningen presenteras 

temat upplevelse av diskriminering från polisen i Sverige, detta tema är utifrån allmänheten 

perspektiv som bygger på hearings, vidare presenterar vi temat polisens agerande 

internationellt. Slutligen i detta kapitel presenterar vi forskning utifrån polisens perspektiv, 

vilket även är huvudtemat. De underteman som lyfts i polisens perspektiv är social oro, 

förebyggande arbete mot social oro samt allmänhetens förtroende för polisen.  

 

4.1 Ungdomar i förorten  
	  

4.1.1Ungdomars tillhörighet 
 

I boken ungdomsgrupper i teori och praktik  (Lalander & Johansson, 2006) beskriver 

författarna hur man får sätta in den minde gruppen i ett större perspektiv och sammanhang. 

Det pågår en ständig förändring i samspelet mellan individ-grupp-kollektiv-kultur/samhälle, 
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för att kunna förstå hur en del av denna dynamiska kedja fungerar, påverkas och förändras är 

det viktigt att se till de interna relationerna mellan kedjans olika delar. Individualisering är ett 

begrepp som används inom moderniseringsprocessen i samhället. Ungdomar söker efter en 

gemenskap, intimitet och kollektiva upplevelser. Ungdomen vill känna en tillhörighet till det 

större kollektivet samtidigt som ungdomen värnar om att finna sin individuella frihet att välja, 

höras och skapa en egen stark position och identitet. (Lalander & Johansson, 2006)  

 

Gängbegreppet kan definieras och ge upphov till en mängd olika associationer, men det 

gemensamma är att det betraktas som en sorts social grupp. När det talas om gäng utgår man 

ofta ifrån att det har en kriminell koppling, om det inte fanns några kriminella handlingar talar 

man hellre om det som en kamratgrupp. Det primära i ett gäng är en känsla av att höra 

samman och känna tillhörighet. Att med detta sätt betrakta ungdomsgäng och gäng över lag 

som en social grupp innebär också att det skapats av samma faktorer som gör att dessa 

individer väljer att sluta sig samman. Genom tillhörighet i den kollektiva gruppen får 

ungdomen en del utav sig identitet. (Forkby, 2008) Det finns som nämnt tidigare olika sätt att 

definiera och betrakta detta fenomen, den klassiska sociologiska teorin om hur grupper och 

gäng bildas samt hur de upprätthålls är att gruppen/gänget ger en mening av tillhörighet, 

handlingar och kan vara en ledande riktning inför olika livsprojekt. Det finns också dem som 

vill påstå att det stärkande i gruppen/gängets identitet är motståndsförhållanden, det behövs 

skapas en ”vi” och ”dem” känsla (Lalander & Johansson, 2006). Den egna gruppens normer 

och värderingar normaliseras medan de andra, ”dem” nedvärderas. Som ett exempel tar 

Lalander & Johansson (2006) upp ett gäng med svenska nationalister som bygger upp en 

gemensam tro och känsla av överlägsenhet genom att se ner på en annan grupp, eventuell 

invandrare. Nationalistgruppen beskriver invandrarna som tjuvaktiga och orena, oavsett om 

invandrarna besitter dessa egenskaper eller ej. Detta leder till att man skapat ett ”de” och på så 

sett upplever sin egen grupp ”vi” som något bättre. 

 

De individer som upplever något slags utanförskap i andra sammanhang kommer tillhörighets 

känsla i gänget att utgöra en större dragningskraft på. I det kollektiva, gänget, skapas det 

sociala band som utvecklar lojalitet, solidaritet inom gruppen, vilket leder till att det bygger 

ett emotionellt kitt som håller samman, som i linje påverkar vad gänget anser vara lämpliga 

handlingar (Forkby, 2008). Något som ofta uppmärksammas är att deltagandet och 

tillhörigheter i ett gäng ibland används för att skapa respekt och för att öka sin makt på olika 

sätt i samhället.  
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4.1.2 Ungdomars sätt att uttrycka sig  

I vår studie inleder vi med en text från svensk rapmusik, då blivit ett allt mer vanligare sätt för 

ungdomarna i förorten att uttrycka sig genom denna gener. Det är genom musiken som en del 

ungdomar ger uttryck för hur livet i förorten är, musiken handlar till stor del om de sociala 

orättvisor, rasism, de lokala livsvillkoren samt polisens maktutövning. I många av de låttexter 

finns det också en stor öppenhet och kärlek till området som ungdomarna bor och verkar i 

exempelvis med rader som ”mina kvarter” eller ”min betong”(Lindgren, 2015). Detta visar 

också på en motbild mot den mediala stigmatiseringen av ungdomarna och deras liv i 

förortsområden, men det avspeglar även en bild av förortens kriminella liv. Då de berättelser i 

texterna om livet i förorten är grundad i den verklighet som ungdomarna befinner sig i med 

utgångspunkten i de sociala livsvillkoren (Lindgren, 2015).  

Lindgren (2015) menar att vi istället för att associera ungdomarna i förorten med 

ghettokulturens pistolviftande rappstjärnor och maffiagangsters istället borde rikta vår 

uppmärksamhet på samt reagera över de materiella villkor, diskriminering, segregation och 

utanförskapet som utgör samt grunden för denna identifikation hos ungdomarna och de 

samhällsproblem som de ger uttryck för. 

I (SOU 2006:73) beskriver man även musikens betydelse för ungdomarnas sätt att uttrycka 

sig som exempel lyfter man gruppen Tha Cholos, en ungdomsgrupp med olika etiska 

bakgrunder från en förort. Ungdomarna i gruppen ser sig själva som ”förorts-soldater”, deras 

förklaring till denna självbild lyder. ”En som kämpar för något är en soldat. Vi är förortssoldater 

med musiken som vapen”. Även denna grupp uttrycker till stor del i sina texter utanförskapet 

som finns i det svenska samhället, gemenskapen och vardagen i förorten.  

Ungdomars sätt att uttrycka sig kommer i olika former och aktioner, I utredningen från (SOU 

2006:73) beskriver de även hur detta missnöje hos ungdomar till samhället, livsvillkoren i 

förorten och frustationen över att alltid bli kategoriserad som andra klassens medborgare 

kommer till uttryck i form av upplopp. Om man ständigt upplever att man finner sig i en 

kränkande omvärld blir det egna området en trygghet. De beskriver i (SOU 2006:73) hur 

ungdomar som ofta får kämpa mot omvärlden, så menar de även att man måste få omvärlden 

att betala för att få revansch. De menar att revanschen kommer i uttryck genom att kämpa mot 

polisväsendet, bränna bilar och starta upplopp, då ungdomarna anser att omvärlden inte 

lyssnar på dem (SOU 2006:73). Polisen är samhällets yttersta representanter för denna 
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orättvisa som ungdomarna upplever, det är även därför som polisen i ungdomarnas ögon kan 

ses som fiender och att polisen är något som man behöver jaga bort från sin trygghet. 

Sammandrabbningarna mellan ungdomar i dessa områden och polis kan då också vara ett 

uttryck för vem som har makten och kontrollen över området (SOU 2006:73).  

I Frankrike lyfter de att en vanlig förekommande uppfattning kring ungdomar i förortens sätt 

att uttrycka sig endast handlar i våldsaktioner, och att detta är det enda ”språk” ungdomarna 

känner till (SOU 2006:73). De menar här att detta inte är sant, då det finns en hög 

utsträckning av medier, politiker och myndigheter som saknar förmåga och intresse för att ta 

till sig ungdomarnas sätt att uttrycka sina röster och kultur (SOU 2006:73). Vidare menar man 

att även den franska hip-hop musiken har visat att ungdomar uttrycker sitt missnöje kring 

samhället och deras levnadsvillkor. Den franska gruppen Son Tres riktar en av sina låter till 

landets regering och ledande politiker. ”I stället för att sova i nationalförsamlingen borde ni 

lyssna på̊ oss, vi är det unga Frankrikes röst” – ”Vi skall ’knulla’ La Francetills hon älskar 

oss, upploppen slutar inte förrän ni fattar att vi är fransmän och att vi är här för att stanna 

(SOU 2006:73). 

 

4.1.3 Synen på ungdomar i förorten 

Territoriell stigmatiseringsprocess är ett begrepp som förklarar förorten och stigmatiserade 

områden (SOU 2006:73). Den samhälleliga och mediala diskursen kring dessa områden 

framhävs ofta på ett sätt som skapar en rädsla och osäkerhet till dessa områden (SOU 

2006:73) . Det är även stereotypa föreställningar kring raskultur och kriminalitet som bidrar 

till denna rädsla för områdena och ungdomarna som lever i förorten. Vidare bygger denna 

stigmatiseringsprocess inte minst på att unga män med ”invandrarbakgrund” från dessa 

områden ofta ses som problem och hot (SOU 2006:73).  

Ungdomar har sedan efter krigstiden blivit betraktade som hotfulla och svårhanterliga (SOU 

2006:73). I media samt i olika myndigheter har diskussionen kring hotfulla ungdomar alltmer 

blivit kategoriserats som samhällets fiender. Vilket kan ha lett till att utanförskapet och 

vilsenheten i utvecklande av identitet och tillhörighet hos dessa ungdomar försträckts (SOU 

2006:73).  
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Under 1990-talet genomgick det svenska samhället en ekonomisk strukturomvandling, detta 

ledde till att nya mönster av segregation, marginalisering samt att arbetslöshet växte fram 

(SOU 2006:73). Denna samhällsutveckling skapade även nya diskussioner och debatter kring 

ungdomar och kriminalitet. Debatten handlade till stor del om ungdomar och ungdomsgrupper 

som lever i miljonprogrammens betongförorter samt hur de jämförs och blir definierade som 

gäng och där de bedriver gängkriminalitet. Med detta menar man i (SOU 2006:73) att om man 

är en ung man med invandrarbakgrund, som bor i ett segregerat område så blir man definierad 

som farlig.  

I (SOU 2006:73) skriver de att ungdomar från de segregerade områdena ofta uttrycker att de 

upplever att allmänheten ständigt tror att de kommer begå brott. De uttrycker att de även 

upplever att de blir specialbevakade så fort de går in i en mataffär, samt hur människor de 

möter på gatorna går omvägar eller byter sida när de kommer gåendes (SOU 2006:73). Detta 

kan även vara i linje med att alla ungdomar som vistas ute i offentliga miljöer ses som farliga 

och tillhörande av ett kriminellt gäng (SOU 2006:73). Det finns många mediala skrivningar 

och debatter som lett till en moralpanik där det skapar förutfattade meningar och 

föreställningar om att det är farligt att besöka de invandrartäta områdena, då det finns en bild 

av att dessa områden mer eller mindre styrs utav kriminella gäng och om man som 

utomstående skulle åka in i området kommer man utsättas för rån, då det även finns en 

föreställning om att alla ungdomar i dessa områden bär vapen (SOU 2006:73).  

 

4.1.4 Arbete med ungdomar i förorten 
 

I rapporten från FoU i Väst (Forkby, 2008) gör man en utvärdering om ett brottsförebyggande 

projekt, Ung & Trygg i Göteborg. Det är ett projekt som vänder sig till ungdomar i förorter, 

segregerade stadsdelar i Göteborgs stad, där man tillsammans med olika aktörer vill jobba 

brottförebyggande med ungdomar, en del är att hjälpa ungdomarna att finna en annan väg i 

livet än den som ofta i dessa utsatta områden leder till det kriminella gäng livet. I samhället 

finns både en mängd risk- och skyddsfaktorer. De ungdomar som lever i en utsatt miljö och 

har en livssituation där många riskfaktorer förenas, till exempel i en miljö där gängkulturen 

idealiseras löper ungdomen större risk till att själv ingå i ett gäng (Forkby, 2008). 
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En av de aktörer som deltar i detta projekt är polisen, satsningarna i detta projekt gav polisen 

där omkring sjuttiotalet poliser med inriktning på ungdomar avsattes för området, detta för att 

dels kunna befinna sig ute i fältarbete, kunna nå ungdomarna i riskzon och skapa en god 

relation med ungdomarna som riskerar att utvecklas ofördelaktigt. För att kunna lyckas med 

detta beskriver Forkby (2008), att det behövs göras med handlingskompetens, ett begrepp som 

förklarar att poliserna i sitt arbete behöver skapa god kunskap om ungdomar, hur situationen 

är i de utsatta bostadsområden och hur olika metoder och interventioner skulle kunna fungera.  

 

För polisen gäller det även att organisera sitt arbete utifrån ett perspektiv där man tar hänsyn 

till omvärlden och att ungdomarnas uppväxtvillkor förändras, där av bör polisens arbete för 

dessa utsatta ungdomar ses över och följa utvecklingen, tidigare invanda tanke- samt 

handlingsmönster måste utmanas. Ett problem som tas upp är att polisen inte haft tillräckligt 

med resurser, insatser samt kunskap för dessa ungdomar för att kunna skapa den trygghet och 

relation mellan polis – ungdom som skulle behövas. Om ungdomarna, individer överlag ges 

möjligheter och känner sig behövda på ett positivt sätt kommer majoriteten att vilja bli en del 

utav samhället och få en känsla av att man kan bidra med något till det bättre, istället för att 

känna sig som en del utanför. 

 

Samhället är under ständig förändring, lika så antalet brottstillfällen och synen på vad som 

betraktas som brott. Normer och värdering är föränderliga med tiden, både i samhället samt i 

gängets inre krets. Ungdomar som lever gäng och under utsatta förhållanden är påverkbara på 

olika nivåer, på grundnivå är föräldrarnas uppfostran, möjligheten till att ta hand om sitt barn 

tillsammans med det samhällsklimat vi lever i, nästa nivå är hur landets välfärdssystem 

fungerar, där till exempel skolan är en viktig aktör, den sista nivån är effektiviteten i olika 

stöd- och behandlingsinsatser till exempel polisens roll i projektet. Forkby (2008) återkommer 

till att det viktigaste är att ständigt söka efter mer kunskap om ungdomarna och orsaken till att  

ungdomsbrottsligheten ökar och om vad olika insatser, projekt gett för effekt samt resultat.  
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4.2 Polisens agerande i sin yrkesroll 
 

4.2.1 Misstänksamhet 
 

Att vara misstänksam och att kunna urskilja det som verkar onormalt från det som anses vara 

normalt, Ekman (1999) menar att polisen får lära sig i sin yrkesroll, detta för att kunna 

uppmärksamma faror. Detta menar även Granér (2004), att det ingår i polisarbetet och blir 

därmed en del utav yrkesrollen. Granér (2004) förklarar och jämför polismannens arbete likt 

en domare i lagsport, där båda förväntar sig och utgår ifrån att människor kommer försöka 

tänja och bryta mot lagar och spelets regler. Misstänksamhet är något polisens ständigt bär 

med sig i sin yrkesroll och riskerar därför även att påverka förhållningsättet och synen till den 

övriga omvärlden. Detta är något som flera poliser uttryckt som en börda, då 

misstänksamheten man har i sin yrkesroll även kan speglas i en misstänksamhet i det privata 

umgänget, mot vänner och familj (Granér, 2004). Misstänksamhet behöver någon form av 

distansering, den bör kombineras med till exempel humor och medkänsla. Detta för att det 

annars finns en risk till att misstänksamheten leder till cynism, vilket innebär att det brister i 

empatin för människors lidande och att det växer en misstro mot den mänskliga naturen 

(Granér, 2004).  

 

 

4.2.2 Kategorisering    
 

Kategorisering där man delar upp grupper i ”vi” och ”dom” är en grogrund för fördomsfullhet 

och rasism. Granér (2004) belyser i sin doktorsavhandling hur kategorisering av människor 

och omgivningen är en central del av det praktiska polisarbetet. Att använda kategorisering i 

polisarbetet är en oundviklig del av polisens övervakningsarbete, då det saknas resurser för 

polisen att kunna stoppa och kontrollera alla individer. Därmed blir kategorisering en 

arbetsrutin som polisen utifrån deras erfarenhetsbaserade kunskaper skapar (Granér 2004).  

Även Ekman (1999) diskuterar kategorisering inom polisen och menar som Granér (2004) att 

denna kategorisering eller uppdelning av medborgarna beror på den mångfald av situationer 

polisen möter medborgaren i. Kategoriseringen blir ett sätt att förenkla en komplex 

verksamhet vilket leder till att de konstruerar mer hanterliga kategorier och utifrån det avgörs 

det på vilket sätt polisen skall handla (Ekman 1999). Det finns en problematiken kring denna 
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kategorisering, då kategoriseringen kan komma i konflikt med institutionella föreställningar 

om allas lika värde samt lika inför lagen.  

Granér (2004) fann i sin studie att för det mesta utgick kontroller av personer från att de reda 

var kända av polisen, men det fanns fall där man utgick ifrån särdrag som hudfärg, klädsel 

samt ålder. Ungdomar, personer med utländsk bakgrund samt de med ett mer ovårdat yttre 

riskerade att i större utsträckning fånga polisens uppmärksamhet (Granér, 2004). Denna 

kategorisering av människor kan leda till att de personer som blir utsatta för eventuellt 

identitetskontroll kan i dessa situationer uppleva att de blir utsatta för fördomsfulla 

kränkningar och i synnerhet personer med utländsk bakgrund (Granér 2004). 

4.2.3 Stereotyper 

En central mekanism bakom polisens agerande i de områden med en majoritet av personer 

med utländsk bakgrund är rasistisk stereotypisering (SOU 2006:73). Rasistisk stereotypisering 

kan förklaras som en uppdelning av människor i olika grupper exempelvis ”svarta” och ”vita” 

eller ”invandare” och ”svenskar” för att sedan tillskriva medlemmarna i dessa grupper vissa 

egenskaper som alla i gruppen anses dela (SOU 2006:73). Ett tydligt mönster är att utpeka en 

rasifierad underklass som våldsamma och kriminella. I USA finns stereotypen om  

afroamerikaner och i Storbritannien  om ”svarta” och ”asiater” som kriminella (SOU 

2006:73).  

 

I Sverige riktar stereotypen sig mot invandrare i allmänhet och det är i synnerhet personer 

från Latinamerika, Afrika och Mellanöstern som det riktas mot (SOU 2006:73). Det vill säga 

att det även i Sverige finns en ”färgskala” där de ”svarta” invandrarna stereotypiseras som 

kriminella och våldsamma medan de ”vita” ses som ”mindre kriminella”. Även inom den 

franska polisen förekommer rasistisk stereotypisering i form av en uppfattning om att ”svarta” 

och ”araber” är våldsamma, kvinnofientliga, okunniga och kriminella (Schneider, 2008). Det 

förekommer också rasistisk stereotypisering inom den svenska poliskåren. Granér (2004) fann 

i sin studie en utbredd stereotyp om ”invandare” som kriminella. Vidare fann han att det 

emellan poliserna förekom en rasistisk retorik, bland annat förekom det en nedvärderande 

jargong gentemot alla som inte var nordvästeuropéer och i synnerhet mörkhyade som ofta 

kallades för ”blattar” (Granér 2004).    
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4.3 Upplevelse av diskriminering från polisen i Sverige  
 
Den statliga utredning Sverige inifrån – röster om etnisk diskriminering från 2005  är baserad 

på hearingar och fokusgruppstudier i tre av Sveriges största städer Malmö, Göteborg och 

Stockholm och utgår från människor som bor och verkar i marginaliserade och stigmatiserade 

områden. Utredningens syfte var att ta del av människors kunskaper och egna erfarenheter av 

diskriminering inom en rad områden bland annat inom polis och rättsväsenet. Det framgår att 

merparten av deltagarna i alla tre hearingarna gav uttryck för stor skepsis, misstro samt rädsla 

för Polisen i Sverige (SOU 2005:69).  

 

Vidare belysas det att den allmänna uppfattningen i dessa områden är att polisen behandlar 

personer med utländsk bakgrund på ett hårdare och ett mer orättvist sätt än personer med icke 

utländsk bakgrund (SOU 2005:69). Några av deltagarna hade till och med vittnat om hur de 

själva eller bekanta hade blivit utsatta för oprovocerat våld, tortyrliknande misshandel samt 

kränkningar med rasistiska uttryck från polisen (SOU 2005:69). Vidare upplevde många av 

dem som deltog i hearingarna också att det finns en bestämd uppfattning om personer med 

utländsk bakgrund som polisen agerar utifrån. Den uppfattning utgår ifrån att män med 

invandrabakgrund ses som brottslingar och att det är synd om invandrakvinnor (SOU 

2005:69).  

 

En stor del av deltagarna upplevde även att polisen är nonchalant och misstror när de försöker 

avge vittnesmål (SOU 2005:69). Några utav deltagarna hade också erfarit att polisen ofta och 

utan orsak griper personer med utländsk bakgrund (SOU 2005:69). Vidare vittnar några av 

berättelserna från deltagarna om en öppen rasistisk inställning hos polisen samt att de blir 

utsatta för trakasserier i form av identitetskontroller. Fler upplever även att de i jämförelse 

med personer med icke utländsk bakgrund i större utsträckning blir stoppad utan anledning 

(SOU 2005:69). Konflikten mellan invånare och polisen i förorten är något Schneider (2008) 

belyser i sin forskning om den franska polisen. De många och ständiga identitetskontrollerna i 

dessa områden ökar konflikten mellan polisen och invånarna och får samtidigt invånarna att 

känna sig diskriminerade (Schneider, 2008).  
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4.4 Polisens agerande internationellt  
 

I den statliga utredningen Den segregerade integrationen –om social sammanhållning och 

dess hinder lyfter en av författaren Simon Andersson (SOU 2006:73), Polisens brutalitet 

gentemot personer boende i förorten och ger exempel på detta från internationella studier. 

Både i Frankrike, USA och Storbritannien finns det i förorten ett hat och misstro mot Polisen 

som enligt den forskning som gjorts kan beror på polisens brutala agerande (SOU 2006:73). I 

utredningen belyser Andersson (SOU 2006:73) polisenheten RDU i Washington och deras 

arbete i ”svarta ghettot” samt Chambliss och hans fältstudie. Enheten  upprättades 1960 efter 

ett uppmärksammat upplopp, där enheten fick särskild uppgift att patrullera i ”ghettot”. Den 

amerikanska forskaren William Chambliss har gjort en fältstudie där han vid flera tillfällen 

följde RDU och deras arbete i ”ghettot”, där observerade han invånarnas hat och misstro mot 

polisen samt hur polisens ingripande mot någon av ”ghettots” invånare ledde till ett massivt 

lokalt motstånd (SOU 2006:73).  
 

 Chambliss fann också att när de patrullerade poliserna gjorde ingripande i de ”svarta” 

områdena var de ofta våldsamma och använde ett kraftigt förolämpande och rasistiskt språk 

(SOU 2006:73). Vidare stoppade och visiterade polisen människor i dessa områden helt utan 

några synbara anledningar och struntade ofta i deras rättigheter. Chambliss uppfattade även 

skillnader i polisens sätt att agera när de patrullerade i de mer välbeställda ”vita” 

bostadsområdena (SOU 2005:73). Chambliss menar att mot bakgrund av polisens agerande 

gentemot invånarna i ”ghettot” kan det inte vara någon överraskning att det finns en så stor 

motvilja mot polisen, något som även Schneider belyser i sin studie om det franska upploppet 

2005. Att det även finns en vrede bland ungdomar över den rasism och diskriminering de blir 

utsatta för av den franska polisen (SOU 2006:73, Schneider, 2008).  

 

I Storbritannien kan man hitta liknade mönster och det finns en stark koppling mellan polisens 

ständiga kontroller, morgonräder samt vägspärrar i områden med en stor andel ”svart” 

befolkning och de upplopp som har ägt rum (SOU 2006:73). Schneider (2008) tar upp den 

franska polisens agerande gentemot invånarna i förorter i Paris. Människor som bor i den 

franska förorten blir ständigt utsatta för identitetskontroller samt blir bemötta av den franska 

polisen med brutalitet och rasism, i synnerhet personer från Nordafrika (Schneider, 2008). 

Relationen mellan polisen och invånarna i förorterna är allt annat än god. Invånarna  upplever 

att de blir behandlade som andra klassens medborgare, på grund av de ständiga ogrundade 
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identitetskontroller där personer blir stoppade dagligen för att visa sin legitimation. 

(Schneider, 2008).  

 

I Sverige saknas forskning kring polisens roll och agerande i segregerade områden där det bor 

en stor andel personer med utländsk bakgrund (SOU 2006:73). Den forskning som finns om 

Polisens roll och agerande är riktat mot personer med utländsk bakgrund i allmänhet, inte i ett 

specifikt område. Här visar den forskning som gjorts på att det finns rasism både vad gäller 

åsikter, föreställningar och praktik inom den svenska poliskåren (SOU 2006:73). Vad som 

kan nämnas är att det i Sverige finns en liknade polisstyrka som RUD i USA och CRS i 

Frankrike som särskilt riktar in sig på områden som till stor del är bebodda av ”etniska 

minoriteter” nämligen ”särskilda gänginsatsen” (SIG). Vad som är värt att nämna är att även 

om det inte finns någon forskning om SIG och deras agerande i dessa områden har 

polisstyrkan uppmärksammats i bland annat media där man har granskat SIG:s arbetsmetoder 

(SOU 2006:73). Programmet Dokument inifrån granskade år 2005 SIG, det som framkom i 

programmet var att SIG inriktade sig på att punktmarkera män med utländsk bakgrund i 

områden med stor andel ”invandrare”.  Här stoppades, visiterades och utfrågades personer och 

detta ledde till att personer som inte var inblandade i någon form av kriminell verksamhet 

stoppades upprepande gånger. Polisstyrkan blev efter programmet anmäld till ombudsmannen 

mot etnisk diskriminering (SOU 2006:73). 

 

 

 

4.5 Polisens perspektiv  

4.5.1 Social oro  
 

Upplopp kan enligt det Lindblom (2013) lyfter i polisens metodhandbok även tolkas som en 

form social oro. Social oro kan ses som ett angrepp och vara en möjlig följd utav sociala 

risker i kombination. Sociala risker kan exempelvis vara kriminalitet samt missbruk, vilket i 

sin tur kan ha underliggande ogynnsamma förhållanden som stigmatisering och utanförskap. I 

polisen metodhandbok (Lindblom, 2013) finner man en checklista på varningssignaler och 

indikationer analyseras och sätts i ett sammanhang som kan visa tecken på att social oro 

uppstått.  
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Nedan visas de två första punkterna utav checklistan från polisens metodhandbok, resterande 

checklista visas i (bilaga 1). 

1: Har polisen gjort någon omfattande insats i området som uppfattats som kränkande eller 

diskriminerande? 

2: Har polisen gjort ingripande mot enskilda personer som uppfattats som kränkande eller 

diskriminerande? 

 

 

Lindblom (2013) beskriver de olika delar som påverkar och i vissa fall framställer social oro. 

Samhället i det stora hela är en av delarna, samhället bör ha för avsikt att ha fungerande 

arbetsmarknad och integration där attityder till invandring och kulturella värderingar lyfts. 

Segregation är något som uppstår när geografiska och sociala skillnader sammanträffas, i 

dessa områden råder hög arbetslöshet och en socioekonomisk utsatthet (Lindblom, 2013).  

 

Vidare belyser Lindblom (2013) hur närsamhället är en del, närsamhället står till stor del för 

boendemiljö och resurstillgångar. Något som anses vara signifikant för ett utsatt område är att 

det finns ett utanförskap gentemot de övriga samhället (Lindblom, 2013).  

I polisens metodhandbok tar Lindblom (2013) även upp att den socioekonomiska statusen 

samt tillgången till andra samhällsresurser i dessa områden ofta är mycket låg, vilket kan ge 

uttryck för känslor av maktlöshet, utanförskap och orättvisa. I många fall är även 

boendemiljön under all kritik, den präglas av trångboddhet och låg standard. Pro-sociala 

förbilder, kontakter och naturliga mötesplatser, där unga har möjlighet att träffa vuxna är 

något som det ofta är brist på i närsamhället, vilket kan leda till att större ungdomsgrupper 

ägnar sig åt kriminalitet (Lindblom, 2013).   

 

De pro-sociala förebilderna kan även vara en avsaknad inom familjen, vilket utgör en 

riskfaktor för ungdomen (Lindblom, 2013). I vissa fall kan det även handla om våld i hemmet 

eller där andra familjemedlemmar är eller har varit inblandade i någon form av kriminell 

verksamhet. Det finns en mängd olika riskfaktorer som kan påverka ungdomarna, ett lågt 

engagemang eller för hård disciplin från föräldrarna kan vara en del (Lindblom, 2013). I 

många av de segregerade områden är trångboddheten något som vanligt förekommer hos 

många familjer, vilket kan leda till att ungdomarna undviker att vara hemma med familjen 

och istället stannar ute, även sent på kvällarna tillsammans med vänner (Lindblom, 2013).  

 



	   23	  

Vänner är också en viktig del i hur uppkomsten till social oro kan påverkas. Vänner avser 

tillhörighet och bl.a. meningsfull fritid. I metodhandboken beskriver Lindblom (2013) om hur 

det i de utsatta områden finns en misstro och bitterhet hos ungdomarna gentemot samhället 

som de anser sig inte vara en del av. I många fall dras ungdomar som på något sätt känner sig 

frustrerade till varandra, i dessa (vissa fall) destruktiva gemenskap får ungdomarna en känsla 

av meningsfullhet, då känslan av tillhörighet är otroligt viktigt. De olika faktorerna som är en 

viktig del för om och hur social oro uppstår, som Lindblom (2013) belyser i polisens 

metodhandbok är; Samhället, Närsamhället, Familjen, Vänner och Individ som tas upp nedan.  

 

På individnivån handlar det bland annat om individens psykiska hälsa, impulsivitet, 

utvecklingsfas samt ungdomens behov (Lindbolm, 2013). Ökat behov av, självkänsla, 

självförtroende eller social status kan vara några anledningar till att en individ/ungdom 

involverar sig i social oro eller kriminalitet. I samband med dessa oroligheter som uppstår kan 

drivande krafter triggas igång, där ungdomen exempelvis söker efter känslan av att bli någon, 

få status och respekt men där även grupptryck kan vara en bidragande roll (Lindblom, 2013). 

Unga män med en kriminell livsstil är något som Lindblom (2013) beskriver är drivande till 

social oro, genom att de har ett samhällsförakt som ofta odlas i utsatta områden. Det finns ett 

samspel bland nivåerna och utanförskapet löper som en rödtråd genom dessa nivåer, vilket 

kan leda till att det i segregerade områden bildas egna värderingar, normer och lagar 

(Lindblom, 2013).  

 

4.5.2 Förebyggande arbete mot social oro 
 

I samarbete med FoU Väst och Malmö Högskola har polisen tagit fram en förklaringsmodell, 

fem nivåer av multifaktoriella orsaker till varför ungdomar deltar och involverar sig i 

destruktiva handlingar, som till exempel social oro/upplopp och kriminalitet (Lindblom, 

2013).  

En strukturell prevention kan vara bättre levnadsförhållanden. För att få ett tryggt och säkert 

samhälle krävs det att det finns en samverkan mellan myndigheter på alla nivåer, från det 

lägsta till högsta. Politiker måste bli bättre på att ta beslut som förbättrar människors 

levnadsförhållanden och motverka en ökad segregation. Åtgärder där till exempel möjlighet 

till arbete och utbildning förbättras, vilket kan leda till att den socioekonomiska stressen 

minskar.  
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Den sociala preventionen handlar om att stödja individen och familjen (Lindblom, 2013). 

Förstärkta samhällsresurser till de utsatta områdena för att minska utanförskapet och den 

socioekonomiska stressen. Det bör fokuseras på att i positiv mening stärka ungdomars 

självförtroende och självkänsla samt skapa meningsfull fritid för ungdomarna och öka 

närvaron av pro-sociala förebilder i områdena (Lindblom, 2013).  

  

För att kunna förhindra social oro och upplopp så är en kombination av förebyggande arbete, 

repression och empati något som är avgörande (Lindblom, 2013). För att detta förebyggande 

arbete och strategi ska kunna vara möjlig behöver polisen vara ordentligt omsluten av 

samhällsstrukturen så de på ett bra sätt kan upprätthålla, tilltala samt vårda kontakter och 

relationer med individer boende i dessa områden. Här nämner Lindblom (2013) Community 

policing, ett koncept som den holländska polisen arbetar efter, vilket kan liknas med den 

svenska närpolisverksamheten.  

 

Detta koncept betyder att polisen ska vara närvarande i utsatta områden och upprätthålla en 

god relation till lokalbefolkningen (Lindblom, 2013). De poliser som arbetar som närpoliser 

ska ha god kunskap om området, lokalbefolkningen och dess problembild som kan finnas just 

där. Tanken med detta koncept som beskrivs av Lindblom (2013) är att polisen under 

arbetstid ständigt vistas ute bland lokalbefolkningen i området och resultatet ska då bli att 

men inte är några främlingar för varandra, utan att det istället skapar en relation som blir 

positiv och där polisen får en större social roll i området (Lindblom, 2013).  

 

4.5.3 Allmänhetens förtroende för polisen  
 

Lindblom (2013) förklarar att i de utsatta segregerade områdena tycks det finnas en stark 

misstro till det svenska samhället som i framför allt riktas mot poliser som ytterst 

representerar samhället. Polisen är den myndighet som besitter stort förtroende i samhället. 

Westin & Nilsson (2009) menar i sin rapport, Attityd- och bemötandeproblem inom polisen att 

människor i allmänhet inte vet så mycket om villkoren i det polisiära arbetet, och att de 

föreställningar som finns färgas och skildras utifrån människors samhällsklass, ålder och 

etnicitet och det förtroende som allmänheten har för polisen.  

 

Det visar att äldre människor boende i glesbygden har ett större och mer genuint förtroende 

för polisens yrkesroll och arbete än vad unga personer med utländsk bakgrund boende i 
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segregerade områden har (Westin & Nilsson, 2009). Detta kan vara en följd utav händelser 

där enskilda poliser i yttre tjänst på något sätt agerat oprofessionellt, där de överskridit sina 

befogenheter, gjort irrationella ogenomtänkta handlingar i ett utsatt område (Westin & 

Nilsson, 2009). Vilket har påverkat och minskat förtroendet som polismyndigheten i helhet 

har. Ett exempel på detta är från kravallerna i Rosengård där polisens agerande 

oprofessionellt, polisens fördomsfulla språk mot ungdomar spelades in och sedan spreds i 

media, till följd av detta skadades över tid tilliten och förtroendet för polismyndigheten inom 

hela landet. Westin & Nilsson (2009) menar att polisen är beroende av allmänhetens och 

samhällets tips och iakttagelser vid brottsutredning, detta arbete kan då bli lidande om 

förtroendet sjunkit. Det är inte bara vid felaktigt ingripande och oprofessionellt agerande som 

kan skada förtroendet, utan också utifrån där människor känner brist på agerande och 

ingripande från polisen sida Westin & Nilsson (2009). 
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5. Teori 
 

I detta avsnitt redogör vi för val av teorier. Som vetenskapsteoretisk utgångpunkter har vi valt 

en hermeneutisk-fenomenologisk ansats. Då målet är att ta del av ungdomars livsvärld och 

upplevelser av ett visst fenomen. Vidare i studien kommer vi att koppla empirin till andra 

sociologiska begrepp utifrån valda teoretiker. De begrepp som vi valt att använda sig av i 

studien är Makt, för att kunna koppla till upplevelsen av övervakning och kontroller. Social 

sammanhållning, för att kunna koppla till upplevelsen av tillhörighet och solidaritet i det 

segregerade området, samt Stigmatisering för att kunna koppla till upplevelsen av att känna 

sig stigmatiserad/kategoriserad. Vi väljer även att att plocka ut en del från dessa teorier leder 

mot en riktning till en gemensam utgångspunkt, ett skapande av ”vi och/mot dem” något som 

tycks återkomma ofta i vår empiri och vilket som i sin tur kan leda till att vi kan få svar på 

studiens syfte samt frågeställning.  
 

Makt begreppet väljer vi att lyfta utifrån Micheal Foucault’s teori, där finner vi att det finns 

dem som har makt ”vi” och ”dem” som lyder och det finns dem som övervakar, ”vi” och de 

som blir övervakade, ”dem”. Vidare väljer vi att lyfta begreppet social sammanhållning från 

Emile Durkheim’s teori, där men skapar en starkare tillhörighet och solidaritet inom den 

redan utsatta gruppen, vilket kan tolkas som att ”dem” som inte följer normen i samhället 

utifrån vad ”vi” anser höra till normen. Det sista begreppet Stigma lyfter vi utifrån Erving 

Goffman, han beskriver att stigma handlar om att man kategorisera individer för att kunna 

urskilja ”dem” onormala från ”vi” som tillhör de normala.  

 

 

Vidare finner vi att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningsätt gentemot valet av teorier, då 

Focault kan anses ha en ganska deterministisk syn på individen, vilket menas att man kan 

förutsäga vissa framtida uppträdanden i även känslor och beteenden, att den fria viljan är en 

illusion, och där makten är socialt konstruerad (Andersen & Kaspersen,2007). Vidare till 

Durkheims teori så kan den anses som att vara förlegad, att det finns uppdaterade versioner av 

hans teori samt synen på den sociala sammanhållningen och dess framväxt. Robert K. Merton 

är en sociolog som byggt vidare på teorin kring anomi och social sammanhållning, men den 

teorin riktar sig mer mot kriminalsociologin, vi övervägde att använda denna teori men valde 

att använda sig av Durkheim då vi vill plocka fram ”vi” & ”dem”, snarare än att lyfta 

sammanhållningen i avvikande beteenden, missbruk, kriminalitet vilket Merton gör 
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(Lindblom, 2013). Till sist vill vi även lyfta Goffmans stigma, begreppet stigma är komplext 

och det har fått kritik för hur det används i forskning av forskare som själva inte tillhör en 

stigmatiserad grupp, vilket vi i denna studie kan relatera till (Link & Phelan, 2001) Vidare får 

vi även vara kritiska till att stigma skapar ett fokus kring den stigmatiserade personen istället 

för att reflektera över den sociala struktur som skapat stigmat och de upplevelser en 

stigmatiserad person känner. 

 

5.1 Makt 
 

”If everyone stoped playing by the rules of society, what would you do?” – Okänd.  

 

I boken Övervakning & Straff lyfter Foucault sin teori om bland annat institutionen och dess 

maktutövning. Panopticon är ett begrepp som kommer från Jeremy Bentheam, en filosof från 

1700-talet, men som även Foucault vidareutvecklat i sina teorier. Panopticon utgår från 

Bentheam’s fängelsepaneler, där det finns ett vakttorn i mitten utav ett fängelse där ständig 

övervakning kunde ske över alla celler och fångar, vilket skulle leda till att fångarna höll sig 

lunga eftersom de ständigt skulle ha en känsla om att vara övervakande.  

 

Detta vill Foucault föra vidare och menar att denna övervakning sätter prägel på vårt samhälle 

även idag. Övervakningen sker i det tysta och speglar sig i olika former, skolan är en miljö 

som Foucault menar att vi blir övervakade, lärarens roll och ständiga granskande gör att 

eleverna förhåller sig till ett visst sätt som förväntas i skolmiljö (Foucault, 2006). Människan 

avstår från att göra vissa handlingar för att vår inre övervakare hindrar oss utifrån samhällets 

sociala normer, regler och lagar.  

 

Makt är ett annat perspektiv som Foucault (2006) använder i sin teori, där Foucault menar att 

makt är något som utspelar sig i relation från de som styr till de som lyder, vilket fungerar om 

makten ageras utifrån olika positioner utav hierarki. Övervakning är en del utav makten, där 

man ser på kriminellas handlingar utifrån ett synsätt som gör att man vill att individen, 

subjektivt ska övervaka sig själv vilket leder till att individen underkastar sig själv och blir 

den som lyder samhällets styrning och riktar in sig efter det som utifrån samhällets norm 

anses vara det normala.  
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5.2 Social sammanhållning  
 

Boken Självmordet är skriven av Emile Durkheim (1983) och är en illustration om självmord 

i relation mellan de individuella och de kollektiva, en teori om människan i samhället. Genom 

att studera extrema fall där individer väljer självmordshandling för att bryta med samhället 

gav Durkheim sken till en allmän teori om människans relation till samhället. En av 

Durkheims grundläggande uppfattning är att om inte individens behov i förhållande till 

samhällets förmåga att tillfredsställa brister, så kan individen inte fungera korrekt i samhället 

(Durkheim, 1983).  

 

Durkheim (1983) menar att välstånd och social fakta påverkar varandra som i sin tur påverkar 

individen. Religion, normer, lagar, politik och ekonomi är faktorer som kan ses som social 

fakta. Durkheim lutar sig mot det mekaniska- och organiska samhället. I ett mekaniskt 

samhälle är de flesta individer ganska likasinnade, en gemensam tro, där liknanden 

erfarenheter och normer stärkte den sociala sammanhållningen. I det organiska samhället är 

individerna istället mer individuella. I dag, där vi lever utifrån ett mer modernt organiskt 

samhälle där varje individ har olika erfarenheter, tro och normer. Moral och värderingar 

skiljer sig mellan individer vilket påverkar den sociala sammanhållningen.  

 

Durkheim (1983) ser det moderna samhället som ett system, som kan liknas en 

människokropp. Det organiska synsättet på samhället. Samhället likt kroppen består utav 

olika delar som är ett måste för att systemet ska kunna fungera. Om en del i kroppen inte 

länge fyller sin funktion kommer detta att påverka och skapa konsekvenser i systemet, likt 

om man sätter detta i perspektiv till samhället (Andersen & Kaspersen, 2007). I ett organiskt 

system/samhälle behöver varje del känna att det har en tillhörighet och behövande roll, där 

det finns en känsla av ömsesidigt beroende. Att stärka solidariteten inom varje individ och 

genom den bygga på den kollektivistiska sammanhållningen och en känsla av samhörighet. 

En viktig del som håller ihop det moderna samhället är att kunna förlita sig på och vara 

beroende av andra. Människan förväntar sig och förlitar sig till exempel på att polisen ska 

göra sitt jobb om någon begår en kriminell handling och där individen bryter samhällets 

normer och värderingar.  

  

Kärnan i det organiska kollektiva samhället är att finna gemensamma faktorer som håller 

gruppen samman, vi och de känslan är en faktor som skapar en starkare solidaritet. Den 
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organiska solidariteten grundar sig på självreglerande regler, socialt tvång, till exempel 

demokratiskt framröstade lagar till skillnad från det traditionella mekaniska samhället lever 

man utifrån gemensamma värderingar och uppfattningar. Att försöka tillämpa traditionella 

lagar på det moderna samhället är något som Andersen & Kaspersen (2007) menar att 

Durkheim anser kan vara källan till vissa sociala problem. Då den organiska solidariteten och 

inte kräver i motsats till den mekaniska solidariteten någon gemensam moral. På grund av 

detta blir det möjligt för individer och grupper i det moderna samhället att ha sinsemellan 

tydligt avvikande värderingar. Människornas idéer, begrepp och föreställningar – deras 

verklighetsuppfattning – är resultatet av en social eller kulturell påverkan (Andersen & 

Kaspersen, 2007).  

 

5.3 Stigma/Stigmatisering 
 

Om vi förblir främlingar för varandra kommer stigmat att leva kvar  

 

Ordet stigma har sitt ursprung från antikens Grekland. Grekerna var noga med visuella tecken 

och stigma skapades då som ett uttryck för kroppsliga tecken som var avsedda för att påvisa 

något ovanligt och förnedrande i en persons sociala status (Goffman, 1972). Under denna tid 

skars eller brännmärktes de in tecken på de personer som ansågs tillhöra de onormala för att 

de övriga medborgarna tydligt skulle kunna se vem eller vilka dessa avvikande personer var. 

De olika tecknen kunde stå för om bäraren var brottsling, slav eller liknande, dessa tecken 

kunde även leda till detta att dessa personen ansågs som mindre värda (Goffman, 1972). 

 

I dagens samhälle brännmärker vi inte personer bokstavligen, men det görs däremot indirekt 

då människor i de flesta samhällen placeras i fack eller kategoriseras. Goffman (1972) menar 

att när vi möter en okänd människa tillskriver vi denna individ vissa egenskaper, positiv 

och/eller negativa samt kategoriserar personens sociala identitet redan vid första anblicken. 

Om denna person man möter anses ha en egenskap som urskiljer dem från mängden, någon 

egenskap som inte anses vara normal, då kan denne person bli stämplad och kategoriserad till 

något som innebär onormalt som i detta avseende innebär ett stigma. I dagens samhälle blir 

personer till exempel kategoriserade utifrån vad de bär för kläder, vilken etnicitet personen 

tillhör samt vilken social status personen har.  
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Ett stigma är varje egenskap, drag eller kännetecken som urskiljer en person eller en grupp 

från den övriga befolkningen i samhället. Ett stigma kan i sin tur leda till att personen eller 

gruppen betraktas med fientlighet och/eller misstänksamhet. Den stigmatiserade personen 

utsätts ständigt för problemet om hur denne skall leva upp till och bemöta samhällets normer 

och förväntningar (Goffman, 1972).  

 

Goffman (1972) formulerar och redogör för hur han anser att det finns olika typer av stigma 

och hur dessa uppstår, vidare förklarar han att stigma beror på att samhället och alla 

människor har en normativ förväntning på hur saker och ting skall vara. Vi väljer att i denna 

studie fokusera på ett av Goffman’s tre typer utav stigma, det som Goffman (1972) väljer att 

kalla den ”tribiala”, sociala stigman, som i samhället bland annat handlar om etnicitet. En 

person som utsätts för stigma av samhället kan uppleva att det är svårare att leva upp till en 

identitets standard och uppleva en svagare självkänsla. Ett exempel på hur den sociala 

stigman fungerar är där en afrikansk man anses vara normal om en annan person 

kommunicerar med honom via telefon eller internet där mannen inte syns. Då den afrikanska 

mannen inte syns kan han heller inte bli kategoriserad av personen som sitter på andra sidan 

skärmen, och på så sätt slippa undan den sociala stigma där han tillhör ett visst etniskt fack 

(Goffman, 1972). 

 

 ”De egna och de visa” kallar Goffman (1972) de individer där stigmatiserade kan söka stöd 

och tröst. De egna är personer som innehar samma stigma, där kan de stigmatiserade inom 

den gruppen känna sig normala och oroskänslan över sitt stigma försvinner. Man kan förklara 

det som att de egna befinner sig på en egen ö för sig själva där alla är likadana och kan leva 

där utan oro, dock är de i behov av fastlandet vilken kan komplicera deras tillvaro. De visa är 

de personen som inte innehar något stigma men som ställer upp och stöttar de som är 

stigmatiserade.  

 

För att det skall existera ett stigmaproblem behöver en norm inte bara följas, utan också 

appliceras. Vilket menas att om man anser att en person innefattar vissa egenskaper och 

tillhör en viss kategori så behandlar och bemöter man denna person såsom normen anser att 

man skall behandla och bemöta denna kategori av individer. Att en person som innehar ett 

stigma innerst inne inte skulle känna sig som alla andra är något som Goffman (1972) inte tror 

på, men att personen kan uppleva en känsla av att andra individer inte umgås med denne på 

lika villkor. Vilket i sin tur kan leda till att den stigmatiserade ändå på något sätt märker av 
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andra människors bemötande, beteende, förhållningssätt och samhällets normer (Goffman, 

1972). 

 

Eftersom stigma uppkommer i relation mellan individer i samhället så menar Goffman (1972) 

att man kan göra något för att bekämpa de problem som kan uppstå vid stigmatisering. En 

”lösning” kan vara att människor behöver lära känna varandra, för enligt Goffman (1972) är 

det tydligt att de normala som spenderar mycket tid tillsammans med de som är 

stigmatiserade till slut inte längre ser den eller de egenskaper som framkallat stigmat, så om 

individer förbli ovetande och främlingar kommer stigmat att bestå (Goffmann, 1972).  
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6. Metod 
	  
I detta kapitel presenteras tillvägagångsättet i de olika faserna i forskningsprocessen. Kapitlet 

är indelat i olika rubriker där vi diskuterar mer ingående de olika delarna i studie, de rubriker 

som presenteras är Metoddiskussion där vi diskuterar utifrån studiens hermeneutiska-

fenomenologiska ansats och de abduktiva arbetssättet. Vidare presenteras och diskuteras vår 

förförståelse, val av vetenskapsteori, Urval, Etiska överväganden, Samtal med informanter 

samt val av analysmetod och till sist Reliabilitet samt Validitet.  
 

 

6.1 Metoddiskussion kring den kvalitativa metoden 
 
Detta är en kvalitativ studie som bygger på en hermeneutisk- fenomenologisk ansats med ett 

abduktivt arbetssätt. Med ett abduktivt arbetssätt menas en kombination av ett induktivt och 

deduktivt förhållningssätt det vill säga att man pendlar mellan empiri och teori, det teoretiska 

perspektivet samt begrepp skall hela tiden lyftas in i analysprocessen (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2015). Genom den kvalitativa forskningsintervjun konstrueras kunskap kring ett visst 

fenomen vilket sker i interaktion mellan informanten och forskaren (Kvale & Brinkmann, 

2015).  

 

Målet med intervjun är att erhålla nyanserade och detaljerade beskrivningar av informantens 

livsvärld, i syfte att tolka och beskriva innebörden av de olika beskrivna sociala fenomen samt 

att utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2015). Med utgångspunkt i 

vår frågeställning och syfte vill vi utifrån ungdomarnas egna perspektiv och berättelser 

försöka förstå de sociala fenomen som framkommer i materialet vilket också är en av den 

kvalitativa metodens egenskaper. Vidare är det den metod som på bästa sättet kan föra fram 

ungdomarnas röster vilket också är syftet med denna studie.  

 

Ungdomarnas upplevelser kring polisens agerande tiden före och under ett upplopp är något 

som sällan tas upp i bland annat media och den politiska debatten. Genom den kvalitativa 

intervjun får vi möjlighet att ta del av ungdomarnas verklighet, upplevelser och känslor vilket 

är fördelen med den kvalitativa metoden, det skulle inte vara möjligt att få så detaljerade 

beskrivningar om undersökningen byggde på en kvantitativmetod då den går mer på bredden 
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och ofta riktar sig till en större grupp samt presenteras i siffror (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2015).  

 

 

Man bör inte betrakta den kvalitativa forskningsintervjun som jämlik, det är inte en helt fri 

och öppen dialog mellan forskaren och informanten (Kvale & Brinkmann, 2015). Som 

forskare har man makten att kontrollera och styra intervjun vilket kan ses som en nackdel med 

den kvalitativa metoden. På grund av den maktasymmetri som finns i den kvalitativa 

forskningsintervjun kan forskarens dominans i intervjusituationen skapa en motreaktion från 

informanterna, vilket kan leda till att vissa informanter undanhåller information kring ett 

ämne eller talar runt det (Kvale & Brinkmann, 2015). Detta kan i slutändan påverka 

trovärdigheten av resultatet om forskarna inte får tillgång till all information från informanten 

(Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Vi ansåg att det var viktigt att reflektera över maktperspektivets betydelse under själva 

intervjun samt om vår roll som forskare i just denna situation. Det har varit viktigt att 

ungdomarna skulle känna sig trygga och bekväma i intervjusituationen. För att minska på 

maktasymmetrin samt motkontroll från ungdomarna i intervjun föreslog vi att ungdomarna 

kunde göra intervjun i grupp, vilket fler av ungdomarna ville, detta upplevdes som mycket 

positivt eftersom ungdomarna upplevdes vara trygga tillsammans och kunde därför öppna sig 

och dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter på ett avslappnat sätt.  

 

En annan nackdel med den kvalitativa metoden handlar om transkriberingen dels är det en 

mycket tidskrävande process och dels kan det, om det finns fler personer som skriver ut 

intervjun ge olika språkkvaliteter i det utskrivna materialet vilket kan göra det svårt att göra 

språkliga jämförelser mellan intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2015). Därmed har vi utifrån 

det Kvale (2015) belyser kring transkriberingen valt att bara en av oss har transkriberat för att 

på så sätt upprätthålla språkkvaliteten i materialet. Trots de nackdelar som finns med den 

kvalitativa metoden, så menar vi att den kvalitativa forskningsmetoden med ett hermeneutisk- 

fenomenologiskt vetenskapsteoretisk perspektiv är den metod som lämpar sig bäst till vår 

undersökning då vi här igenom bäst kan skapa oss en djupare förståelse för ungdomarnas 

upplevelser.  
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6.2 Förförståelse  
 

Vi delar inte samma förförståelse som ungdomarna och deras upplevelse av polisens agerande 

tiden före samt under upplopp. Men vi har en viss förförståelse kring området kronogården 

och hur ungdomar i förorten lever dock skiljer sig denna förförståelse sinsemellan oss. Elin 

har själv som ungdom spenderat mycket tid och umgåtts med andra ungdomar på 

Kronogården dessutom arbetar hon idag med ungdomar som är placerade på institution enligt 

LVU, där hon nästan dagligen möter ungdomar som bott eller spenderat mycket tid i förorter 

där de ofta möter och är i kontakt med polisen. Jeanette däremot har ibland haft svårt att 

förstår ungdomarnas språk vilket kan beror på att hon inte har svenska som modersmål. Att ha 

en vis förförståelse kring ett fenomen är en förutsättning för att dels kunna formulera 

relevanta frågor i intervjuguiden och dels för att kunna gå in i analysprocessen. I förhållandet 

till analysen blir det relevant eftersom vi har valt IPA som analysmetod. IPA bygger bland 

annat på hermeneutik som i sin tur utgår från att det finns en vis förförståelsen kring ett 

fenomen (Allwood & Erikson, 2012). Vi diskuterar mer ingående IPA i kapitlet analysmetod. 

Vår förförståelse för saker och ting är inget som är medfött utan det bygger på erfarenhet. 

Med förförståelse menas att vi uppfattar verkligheten med en vis förkunskap kring ett 

fenomen och inte enbart genom våra sinnen. Förförståelsen präglar alltså sättet vi ser på 

verkligheten och utan den kan vi inte skapa oss någon förståelse krig de fenomen vi stöter på 

(Thurén 2013).  

 

Även om det saknas en viss förförståelse för upplevelsen av polisens agerande i Kronogården 

så har vi en teoretisk och akademisk förförståelse kring detta ämne. Vi har innan studien 

påbörjat samt under studiens gång fördjupat oss i den forskning som finns inom området och 

därigenom skapat oss en vis förkunskap. Den teoretiska förförståelsen har vi hämtat från de 

valda teoretiska begreppen.  

 

6.3 Vetenskapsteori 
 

Denna studie har som sagt en hermeneutisk-fenomenologisk ansats, då vi är intresserade av 

att kartlägga ungdomarnas upplevelse av polisens agerande tiden före samt under upploppet i 

Kronogården. Vidare har vi valt IPA en analysmetod som är en kombination av fenomenologi 
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och hermeneutik. Eftersom fenomenologin skiljer sig åt från hermeneutiken finner författarna 

det nödvändig att kort beskriva dessa två tanketraditioner.  

 

Fenomenologi kan kort förklaras som förståelse av ett visst fenomen. Med fenomen menas 

”det som vi har tillgång till genom vad vi upplever”(Allwood & Erikson, 2012). Därmed blir 

målet med en fenomenologisk ansats att skapa sig kunskap kring upplevelser så som de 

presenteras för oss (Allwood & Erikson, 2012). I fenomenologin ligger tyngdpunkten vid 

förståelsen av människors upplevelser. Livsvärlden är ett centralt begrepp i den 

fenomenologiska tanketraditionen och kan förklaras som världen så som vi upplever den och 

att världen är konstruerat av olika fenomen. Vidare finns det inom denna tanketradition 

utvecklad en filosofisk metod som har till syfte att förstå vad en upplevelse är eller vad 

innebörden är på ett beskrivande sätt (Allwood & Erikson, 2012). Metoden går ut på att man 

skall nå upplevelsen genom att inte låta tveksamma bakgrundsantaganden påverkar 

beskrivningen av upplevelsen. Det vill säga att man sätter de tveksamma antaganden som vi 

normalt tar för givna inom parantes och inte tar utgångspunkt från dem när vi analysera samt 

beskriver upplevelserna (Allwood & Erikson, 2012).  

 

Den hermeneutiska filosofin kan beskrivas som läran om tolkning som handlar om på vilket 

sätt vi kan förstå samt skapa mening (Allwood & Erikson, 2012). Precis som i fenomenologi 

vill man här förstå men till skillnad från fenomenologin som är beskrivande betonar 

hermeneutiken tolkningens roll för förståelsen (Allwood & Erikson, 2012). De centrala 

delarna i hermeneutiken är förhållandet mellan del och helhet i förståelseprocessen. Här talar 

man om den hermeneutiska cirkel vilket innebär att för att kunna förstå något är det 

nödvändigt att förstå de detaljerade delarna, men för att kunna förstå dessa måste man se dem 

i den helhet som de uppträder i, vidare skall dessa ses ur ett historisk och kulturellt kontexten 

(Allwood & Erikson, 2012).  

 

Till skillnad från fenomenologin så utgår man från de antaganden som vi gör utifrån 

livsvärlden, det vill säga att man använder sig av sin förförståelse. Förförståelsen kan 

förklaras som ett resultat av kultur, erfarenheter samt det samhälle vi lever i och man kan 

därmed inte förstå något bort om den (Allwood & Erikson, 2012). Vi har valt en 

hermeneutiken-fenomenologisk ansats för att vi inte bara vill beskriva utan även kunna tolka 

ungdomarnas upplevelser, tolkning blir viktigt för att kunna få en djupare förståelse samt 

skapa mening av materialets helheten, därmed gör vi valet att utgå från IPA som analysmetod.  
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6.4 Urval 
 

Redan från början har vi varit väl medvetna om att det skulle bli svårt samt kräva mycket tid 

att hitta lämpliga informanter. Eftersom denna studie omfattar ett ämne av känsligt karaktär, 

då det enligt svensk lag är ett brott mot allmän ordning att medverka i ett upplopp 

(Brottsbalken kap.16). Vidare är händelserna i Kronogården fortfarande under utredning. 

Detta kan ha gjort att det varit svårt att hitta informanter som var beredda att medverka.         

 

Vi har intervjuat sex killar som alla bor och verkar i Kronogården. Ungdomarnas ålder 

varierar från 16 till 24 år. Kriteriet i denna studie var att studera gruppen ungdomar i 

Kronogården som har tidigare erfarenheter av polisen och antingen har deltagit aktivt eller 

varit närvarande och deltagit genom iakttagelse under upploppet mellan den 31 augusti och 2 

september. Det resulterade i att det blev killar med utländsk bakgrund som deltar i denna 

studie, då det var de som var aktiva samt var på plats under upploppet. Ungdomarnas roll i 

upploppet varierade några planerade och startade upploppet medan andra var närvarande och 

iakttog eller slöt upp och deltog aktivt. 

 

I de flesta kvalitativa studier brukar man välja informanter genom ett strategiskt urval då man 

som forskare är intresserad av kvaliteten på den information man får (Halvorsen, 1992, 

Johannssen, 2003). Därför gör man ett strategiskt urval där man strävar efter att intervjua de 

personer som har störst kunskap kring det fenomen som är avsett att undersökas (Halvorsen, 

1992  Johannssen, 2003). För att får den relevanta informationen till denna studie erfordras 

det informanter som har störst kunskap samt erfarenhet kring studiens ämne. Därmed  har vi 

gjort ett medvetet strategiskt val för att hitta personer som var mest lämpat för denna studie.  

 

Det finns olika sätt att åstadkomma strategiskt urval. I danna studie använd vi oss av 

snöbollsurvalet som är ett icke -slumpmässigt urval (Bryman, 2014). Snöbollsurvalet är en 

urvalsprocess som går ut på att man som forskare startar med att få kontakt med en mindre 

grupp människor som på något vis är relevanta för studiens tema (Bryman, 2014). Därefter 

använder man dessa människor för att få kontakt med ytterligare informanter (Bryman, 2014). 

Med hjälp av en personal på cafét på Kronan samt fritidsledarna i Ung fritid fick vi kontakt 

med ungdomarna. Ung fritid är en del av IFK Trollhättan och arbetar på uppdrag av kultur 

och –fritidsförvaltningen sedan 2011. Syftet med föreningen är att uppmuntra och stödja olika 

former av insatser som skall leda till ökad tolerans och förståelse. Vidare är målet att 
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tillgodose underrepresenterade gruppers intressen och öka deltagandet i fritids-och kulturlivet 

samt bidrag till integration främst bland barn och ungdomar (IFK Trollhättan). Ung fritid har 

haft en stor betydelse för denna studie. Dels har de varit behjälpliga med att hitta informanter 

och dels har de varit ett stort stöd för både informanterna och oss vilket har bidragit till att vi 

har kunnat bygga upp ett förtroende till ungdomarna, vilket inte var givet från början.   

 

6.5 Etiska övervägande  
 

Etisk reflektion blir aktuellt när betydelsefulla värden för såväl enskilda som för samhället 

står på spel (Kalman & Lövgren, 2012). Man kan säga att etiken ger oss riktlinjer som 

vägleder oss att tänka kring frågor som rör vårt handlande samt frågor kring hur vi bör handla 

för att göra rätt –och inte fel (Kalman & Lövgren, 2012). De etiska frågorna i 

forskningsprocessen är en viktig del och det finns många etiska övervägande man som 

forskare måste göra, dels innan man börjar sitt forskningsarbete, dels under arbetets gång. 

Etik i forskningen innebär att man som forskare skall göra medvetna reflektioner kring vad 

forskningen i sig kan innebära för såväl informanten som forskarsamhället. Därför blir de 

reflektioner vi gör avgörande för hur man som forskare skall samt bör gå tillväga i de olika 

stadier av forskningsprocessen (Kalman & Lövgren 2012).  

 

Värden som är särskilt viktiga i relation till informanten är människovärde, självbestämmande 

och integritet (Kalman & Lövgren, 2012). Vi som forskare måste innan vi påbörjar en 

undersökning ur ett etiskt perspektiv ta ställning till vilka konsekvenser medverkan har för 

informanterna. Här fann vi inga negativa följder för ungdomarnas medverkan då författarna i 

studien utgår från de forskningsetiska principer där anonymitet en viktig del. Vi som forskare 

ska även ta hänsyn till de etiska värden i relation till andra forskare, här handlar det om 

noggrannhet, ärlighet och opartiskhet (Kalman & Lövgren, 2012). Exempelvis att man med 

noggrannhet redovisar sina källor samt noggrann refererar resultat som härstammar från andra 

forskares arbete under hela forskningsprocessen. Vetenskapsrådet är ansvarig utgivare av de 

forskningsetiska principer, här lyfter man de riktlinjer samt de fyra huvudkraven som 

forskaren är ålagd att följa. De fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I denna undersökning har vi vägt in de etiska 

frågorna kring informanterna samt i förhållande till andra forskare. Vi kommer nu att 
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redogöra för tillvägagångssättet i denna undersökning utifrån det etiska och de fyra 

huvudkravs perspektiv.  

 

Det vilar ett stort ansvar på oss forskare att säkerställa informanternas anonymitet samt att de 

som deltar inte far illa under studiens gång. Vi har både i informationsbrevet, intervjuguide 

samt under intervjuerna vägt in de forskningsetiska principerna. I informationsbrevet beskrevs 

syftet med undersökningen, informanterna fick även information om att de under hela arbetes 

gång förblev anonyma samt att medverkan i undersökningen var frivillig och när som helst 

kunde avbrytas. Vi upplevde att det var extra viktigt för ungdomarna att veta vem som skulle 

få ta del av materialet samt vad som skulle hända med det efteråt. Därför blev de noggrant 

informerade om hur det insamlade materialet skulle hanteras, att det enbart var handledaren 

och examinatorn som hade tillgång till materialet och att det efter examinationen raderades.  

 

I intervjuguiden samt under intervjun har vi vägt in informanternas integritet och 

självbestämmande. Frågorna är formulerade på ett sådant sätt att de inte verkar kränkande, 

stötande eller på något annat sätt kan påverka ungdomarna negativt. Under intervjun har vi 

inte på något sätt påtvingat ungdomarna att svara på frågorna utan de har själva bestämt 

huruvida de vill svara eller inte, här räknas även följdfrågor med. Konfidentialitet är en viktig 

del i en undersökning och de som medverkar ska kunna känna sig trygga under hela arbetes 

gång. I denna undersökning har vi noggrant säkerställt informanternas anonymitet. Det ska 

vara omöjligt för utomstående att komma åt uppgifter om de som medverkar 

(Vetenskapsrådet regel 6). Frågan om anonymitet har varit viktig för ungdomarna i denna 

studie och det var även viktigt för oss som forskare att noggrant gå igenom och förklarar 

denna punkt och på ett bra och tydligt sätt så att de verkligen kunde känna sig trygga och 

bekväma med att medverka. Därför har vi också valt att presentera ungdomarna i denna studie 

som en grupp för att säkerställa deras anonymitet. 

 

Som nämnts tidigare har vi varit medvetna om att det kunde bli svårt att hitta fram till de 

ungdomar som deltog i upploppet på Kronogården. Vi har hela tiden vägt in samt reflekterat 

kring de etiska aspekterna i rekryteringensprocessen av informanter. Det är ett känsligt ämne 

och det fanns i denna fasen etiska aspekter som gjorde att vi valde att inte använda sig av 

vissa metoder. Exempelvis försökte vi att komma i kontakt med ungdomarna genom att vistas 

på Kronogården och fråga personer slumpmässigt om de kände till några av ungdomarna. 

Detta upplevdes negativt då vi upplevde att de personer som frågades kände sig 
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misstänkliggjorda och obekväma vid situationen. Därför valdes denna metod bort med 

hänvisning till de etiska riktlinjerna där man som forskare inte får kränka eller på något annat 

sätt skada personer. 

 

6.6 Samtal med informanter 
 

Insamling av det kvalitativa materialet sker i samspel eller i interaktion med informanten och 

som forskare har man möjlighet att gå på djupet och fånga upp, samt skapa sig en större 

förståelse kring ett fenomen (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2015). Materialet som skapats 

mellan ungdomarna och oss i intervjuerna ligger till grund för analysen och bygger som sagt 

på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden är konstruerad 

utifrån de 12 aspekter ur det fenomenologiska perspektivet som Kvale & Brinkmann (2015) 

lyfter i sin bok. Vidare är frågorna i intervjuguiden formulerade med intentionen om att få 

besvarat vårt syfte samt frågeställning.  

 

Studien bygger på sex intervjuer och efter ungdomarnas medgivande har vi båda medverkat 

under intervjuerna där vi har kompletterat varandra och ställde följdfrågor. Intervjuerna har 

sett olika ut beroende på hur ungdomarna har önska det. I två av fallen har ungdomarna 

önskat att bli intervjuade ensam. I de två andra fallen önskade deltagarna att bli intervjuade i 

en grupp. En grupp med tre respektive en grupp där det fanns personer som informanten ville 

skulle vara närvarande under intervjun, då det kändes mer tryggt för honom, vilket också hade 

en positiv effekt då samtalet ledde till att informanten gradvis öppnade sig under intervjuns 

gång samt att det blev en fin maktbalans mellan ungdomarna och oss. Intervjuerna ägde rum 

på Kronan, skolan i Kronogården, respektive en gympasal i lokaler som ledarna från Ung 

fritid tillhandahåll där vi  kunde genomföra intervjun ostört. Innan vi började gick vi igenom 

de etiska riktlinjerna. Informerat samtycke handlar om att dels respektera dem som medverkar 

och se till att de inte på något sätt far illa under intervjun och dels att man informera dem som 

medverkar om syftet med studien (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Alla ungdomar blev informerade om att det var frivilligt att delta och att de själv fick 

bestämma huruvida de ville svara på frågorna eller inte. Vidare försäkrades de om deras 

anonymitet och att de under hela arbetets gång förblev anonyma. Vi har ett moraliskt ansvar 

att även under intervjun väga in etik. Som forskare skall vi göra medvetna val där etik och 
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vetenskaplig intressen hela tiden skall vägas mot varandra (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Eftersom etiken i intervjuguiden redan hade vägts in låg utmaningen i följdfrågorna. Vi 

försökte under intervjun att göra oss reflektioner kring dels följdfrågornas relevans och dels 

på vilket sätt frågorna skulle påverka informanterna det var ingen lätt uppgift, det fanns 

tillfällen där vissa följdfrågor valdes bort då de inte var relevanta för denna studie det var 

bland annat frågor kring privatlivet. Detta är ett av den kvalitativa metodens dilemman då det  

i den kvalitativa forskningen råder en spänning mellan önskan att erhålla kunskap och etisk 

omtanke (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Som forskare vill man att intervjun skall vara väsentlig för studiens syfte och frågeställningar 

samt komma så nära kärnan av det man avser studera och inte bara få ytlig information. 

Samtidigt vill man visa respekt och inte kränka informanten, det är en balansgång som kräver 

mycket av forskaren som hela tiden måste göra reflektioner kring de följdfrågorna man ställer. 

Detta kan ses som en nackdel i den kvalitativa forskningsintervjun och det kan vara en fördel 

att vara två under intervjun vilket vi valde i denna studie.  

 

Ungdomarnas förtroende för oss var en förutsättning för att denna studie skulle bli av. Det är 

viktigt med en god relation mellan forskare och informant. I denna studie har förtroendet varit 

centralt, som nämnts tidigare var det inte självklart från början vilket kan förklaras med att 

ämnet är av känslig karaktär. Även i relationen mellan forskare och informant är det en 

balansgång att man som forskare skall kunna upprätthålla en professionell distans och inte gå 

över i en personlig vänskap då detta i slutändan kan påverka forskarens tolkning och 

rapportering (Kvale & Brinkmann, 2015). Vi har haft mycket intressanta samtal med 

ungdomarna de har verkligen bjudit in oss och vi har känt oss välkomna på Kronogården, vi 

har mött ungdomarna med förståelse men samtidigt har vi försökt att hålla en professionell 

distans för att undvika att det skulle påverka intervjun. Vi menade att det var nödvändigt att 

bli personliga för att kunna skapa ett förtroende, men där vi även ansåg att de privata 

värderingarna fick lämnas åt sidan. 
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6.7 Analysmetod 
 

I denna studie har vi valt at använda Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) som 

analysmetod. Syftet med IPA är att undersöka i detalj hur informanterna försöker att skapa en 

mening av deras personliga och sociala värld, man skapar en mening utifrån de levda 

erfarenheterna (Smith & Osborn 2015). IPA är en kombination av fenomenologi och 

hermeneutik vilket innebär at den är både beskrivande och tolkande. Denna studie handlar om 

ungdomars upplevelse av polisens agerande tiden före och under upplopp därför menar vi att 

denna analysmetod är lämplig i denna studie då vår intention inte bara är att beskriva 

ungdomarnas upplevelser utan vi vill också kunna tolka.  

 

I IPAs analys ingår det 5 steg. I det  första steget sker mötet med texten transskript – 

forskaren. Forskaren läser igenom materialet och tar fram det som är intressant, gör 

noteringar, stödord som liknar koder. I det andra steget  är det forskarens noteringar som står 

i centrum och utifrån dem försöker man utveckla teman, en mer precis formulering. Man vill 

även uppnå en högre abstraktionsnivå i detta steget. Tredje steget handlar om att gruppera 

teman och försöka hitta överordnade kategorier. Fjärde steget består i att göra en uppsättning 

av teman, det skapas även ett system och central aspekter lyfts fram. I  det femte steget går 

man på djupet och lyfter fram de olika fenomen vilket leder till att det skapas en mening och 

förståelse. Forskaren skall vara aktiv under hela analysprocessens 5 steg och skall ha ett 

reflexivt förhållningssätt samt med sin förförståelse tolka det transkriberade materialet (Smith 

& Osborn 2015).      

 

 I IPA handlar det om att man som forskare går in i den hermeneutiska spiralen 

(förståelseprocess) studera små delar för att sedan sätta det i ett större sammanhang, alltså 

förhållandet mellan del och helhet för att skapa sig en förståelse av materialet (Smith & 

Osborn 2015). Smith & Osborn (2015) beskriver analysprocessen som en dynamisk process 

där man hela tiden pendlar eller går tillbaka mellan de olika dalarna i materialet samt studerar 

helheten. Forskaren har även en viktig roll i relation till informanternas röster i analysdelen. 

Man har ett etiskt ansvar gentemot informanterna, att presentera deras röster på ett 

ansvarsfullt, värdigt och etiskt korrekt sätt (Kvale & Brinkmann, 2015). En utmaning med 

IPA kan vara att forskaren med sin förförståelse redan vid kodningen vinklar sitt material 

utifrån de svar man söker, istället för att bara analysera det som rå data. Forskaren måste 

kunna vara reflexiv och om man transkriberar fler informanter är det viktigt att man är lika 
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öppen inför varje informants röst, inför vare transskript behöver forskaren nollställa sig själv 

och gå in med ett öppet sinne för varje informant (Smith & Osborn 2015). 

 

Vi har utgått från de 5-stegen i IPA-analysmetod vidare har vi varit reflexiva i våt arbete med 

studiens material då vi hela tiden har gått tillbaka i materialet för att se helheten för sedan att 

gå tillbaka och studera de små delarna. Under arbetets gång har vi diskuterat och reflekterat 

över ungdomarnas upplevelser och våra tolkningar med hjälp av den hermeneutiska spiralen. 

Vi har arbetat aktivt med vårt material, vi har hela tiden gått tillbaka i materialet för att 

försöka se helheten samt se på vilket sätt teman förhåller sig till varandra. Vi har även arbetat 

mycket med citaten där vi har försökt hitta återkommande mönster, under analysen 

uppmärksammade vi att språket hade en stor betydelse i förhållanden till att tolka citaten. 

Som nämnd tidigare har Jeanette inte svenska som modersmål vilket emellanåt har gjort det 

svårt för henne att tolka ungdomarnas språk i citaten då det förkom en del slang. Vi har haft 

många diskussioner kring citaten och Elin har fått gå in med sin kunskap och emellanåt 

”översätta” vissa citat det har varit tidskrävande men nödvändigt för analysprocessen. 

 

6.8 Reliabilitet/Validitet 
 

Syftet med denna studie är att undersöka Polisens agerande tiden före samt under upploppet 

mellan den 31 augusti och 2 september 2016 på Kronogården utifrån ungdomarnas egna 

upplevelser. Detta för att få en djupare förståelse samt skapa oss en ökad kunskap kring varför 

ungdomar väljer att agera i aktioner i from av upplopp. För att få svar på vårt syfte har 

följande frågeställning ställts. 

 

• Hur upplever ungdomar polisens bemöttanade samt agerande utifrån egna 

erfarenheter?  

 

6.8.1 Validitet  
 

Vi har haft för avsikt att undersöka polisens agerande tiden före samt under upploppet i 

Kronogården, vilket även är det som under studiens gång har undersökts. Validiteten i 

studiens resultat och analys stärks med hjälp av citat från ungdomarna och förståelsen för att 

tiden är en process. För att stärka validiteten har vi även valt att göra enligt Kvale & 
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Brinkmann (2015) att en av oss har transkriberat allt intervjumaterial för att få samma språk 

genom hela materialet. Under arbetet framkom det att språket hade betydelse i vissa fall då 

det uppfattats och tolkats på olika sätt av oss, detta kan bero på att vi själva kommer från olika 

bakgrunder och har olika erfarenheter. Elin hade i vissa fall lättare än Jeanette att förstå 

ungdomarnas språk då de innehåller mycket slang. Vilket kan bero på att Jeanette 

ursprungligen kommer från Danmark och har danska som modersmål och att Elin är 

uppvuxen i Sverige och jobbar med ungdomar dagligen och har då lättare för att förstå 

ungdomsspråket som kan skilja sig en del från det svenska skrivspråket. Vi har dock efter 

diskussioner och samtal varit eniga om det resultat som framkommit, förståelsen för 

fenomenet har varit lika.  

 

Vi har varit måna om att presentera ungdomarnas röster på ett etiskt försvarbart sätt, bland 

annat genom att inte presentera citat som kan härleda till ungdomarna. Vi har även medvetet 

presenterat citaten centralt och i kursivt för att verkligen synliggöra ungdomarnas röster. 

Vidare har vi valt att presentera ungdomarna som en grupp för att ytterligare säkerställa deras 

anonymitet. Vårt syfte denna studie var som sagt att kartlägga ungdomarnas upplevelser kring 

polisens agerande tiden före samt under upploppet mellan den 31 augusti och 2 september 

2016 på Kronogården, här menar vi att de metoder vi har valt att använda är de bäst lämpade 

till att dels kartlägga deras upplevelser och dels lyfta fram deras röster. Vi har även varit 

uppmärksamma på olika aspekter som skulle kunna påverka intervjusituationen bland annat 

maktperspektivet vilket vi har arbetat aktivt med, där vi har valt gruppintervjuer som metod 

för att motverka maktasymmetrin. 

 

6.8.2 Reliabilitet 
	  
Enligt Kvale & Brinkmann (2015) kan reliabilitet förklaras som tillförlitligheten av ett 

forskningsresultat vilket ofta behandlas i förhållandet till huruvida resultatet kan reproduceras 

av andra forskare eller inte. I denna studie är vi inte ute efter att generalisera detta fenomen, 

utan att skapa en så trovärdig studie som möjligt utifrån ungdomarnas upplevelser, med hjälp 

av tidigare forskning och teorier. Vi menar att detta ämna är ett aktuellt fenomen i samhället 

och som saknar uppmärksamhet, det finns goda möjligheter till att forska vidare inom detta ur 

ett sociologiskt perspektiv. Hade studien istället gjorts i ett psykologiskt perspektiv hade 

förmodligen studiens resultat sett annorlunda ut.  
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Vi menar att det i denna studie inte finns något som är rätt eller fel, då den bygger på 

upplevelser och tolkningar, dock tror vi att det finns chans till att finna likande mönster om 

denna studie utförts i en annan stad och förort, men kan inte dra slutsatsens att det är så. 

Vidare finner vi det viktigt att lyfta att studien inte utgår från en homogen grupp, då 

ungdomarna i studien har olika bakgrund samt ålder, dock delar dessa ungdomar den 

utländska bakgrunden. Det är en liten grupp vi utgår ifrån, men då det finns variation inom 

gruppen i from av bakgrund samt ålder får studien en bredare fördelning av upplevelser. Vi 

har även varit uppmärksam på förhållanden som kan påverka studiens trovärdighet. Bland 

annat har vi varit medveten samt arbetat aktivt med att minska maktasymmetrin under 

intervjuerna för att undvika att det skulle skapas en motkontroll från ungdomarna. Därmed har 

vi minskat risken för att ungdomarna skulle undanhålla information som är viktig för studien 

vilket i sin tur har ökad reliabiliteten.  

 

Vi anser att det är viktigt att uppmärksamma att denna studie inte hade varit möjlig utan 

hjälpen från Ung Fritid, då det var svårt för oss att komma i kontakt med ungdomarna samt att 

när vi fick kontakt med dem kunde man känna att det fanns en viss skeptisk /tvekan till om 

dem ville tala med oss. Detta skulle kunna förklaras med att vi kommer med en annan 

bakgrund som kvinnliga universitets studerande vilket kan ha betydelse i förhållanden till 

relationen mellan ungdomarna och oss. 

 

Våra föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt påverkar hierarkin mellan könen, en 

hierarki som återfinns i samhället (Gemzöe, 2014). Vidare beskriver Gemzöe (2014) hur 

kvinnor och män tillskrivs olika karaktär och egenskaper bland annat antags kvinnor att vara 

omvårdande, känslosam, mjuka och relationsinriktade medan män däremot antags vara 

självständiga, målmedveten samt förnuftiga (Gemzöe, 2014). Det är dessa föreställningar om 

kön som dels kan beror på hur killarna reagerade men det kan också ha haft betydelse i själva 

intervjusituationen i och med den hierarki som finns mellan könen där mannen är överordnad 

kvinnan samt de egenskaper vi tillskrivs därmed kan det sänka reliabiliteten då vi inte vet på 

vilket sätt dessa strukturer har påverkat intervjusituationerna och slutligen resultatet.     
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7. Resultat & Analys 
 

I detta kapitel kommer vi med hjälp av teoretiska begrepp och tidigare forskning analysera 

materialet därefter presentera samt lyfta de resultat som framkommit i studien. Först 

presenteras ett huvudtema i följd av underteman med relaterade citat, avslutningsvis 

presenterar vi en sammanställd analys/reflektion som är en sammanfattning av de båda 

undertemana kopplat till huvudtemat. De huvudteman som presenteras är, Relationen mellan 

ungdomarna och polisen, Kategorisering av ungdomarna, Polisens maktutövning, 

Ungdomarnas brist på tillit till polisarbetet samt Ungdomarnas kärlek till området.  

 

Som nämnt tidigare används IPA som analysmetod vilket innebär att vi kommer att tolka 

materialet. Vi kommer även att göra en beskrivande analys eftersom studien bygger på en 

fenomenologisk ansats. Vi väljer att presentera informanterna som en grupp då de anser att 

anonymiteten är en viktig del av denna studie. Ungdomarna som deltagit i studien är alla 

uppväxta och boende på Kronogården som är i åldrarna mellan 16-24 år. Ungdomarna har 

utifrån egna erfarenheter olika upplevelser kring polisens roll före, -under samt efter 

upploppet. Vi anser att det är viktigt lyfta att de resultat som framkommit kommer från ett 

bredare tid spektrum än bara från händelsen och upplevelserna kring själva upploppet. Vi har 

under studiens gång har blivit medvetna om att polisens agerande tiden före upploppet hade 

en stor betydelse till varför upploppet utlöstes. Tiden är en process, för att kunna förstå 

fenomenet behöver man även förstå ungdomarnas upplevelser för polisens agerande tiden före 

upploppet.  De teman samt underteman som vi kommer att lyfta i detta kapitel  är tydliga och 

återkommande mönster som framkommit under analysen av transkriptet och är därmed 
relevanta för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. I analysen framkom det att 

ungdomarna har olika uppfattningar om polisen, därför finner författarna de viktigt att 

definiera närpolisen och utomstående poliser. Närpolisen kännetecknar de poliser som ofta är 

ute i tjänst och arbetar i området, närpoliserna är de som lycktas skapa en någorlunda god 

relation med ungdomarna då de lärt känna varandra. De utomstående poliserna kännetecknar 

de poliser som inte tidigare eller sällan befinner sig och arbetar i området.  
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7.1 Relationen mellan ungdomarna och polisen 
 
Ungdomarna uttrycker att de upplever en viss skillnad i närpolisens arbete och bemötande i 

jämförelse med utomstående polisen. Majoriteten av studiens ungdomar upplever att de har en 

god relation med närpolisen medan samtliga ungdomar upplever att den utomstående polisen 

är en polis oavsett befattning. Vi kommer här att beskriva och tolka betydelsen i närpolisen 

samt den utomstående polisens agerade och bemötande utifrån ungdomarnas upplevelser.  

 

7.1.1 Vi känner närpolisen, dem bemöter oss med respekt 
 

Närpolisen har enligt majoriteten av ungdomarna ett bättre bemötande än de utomstående 

poliserna. Närpolisen som ofta arbetar i området lär känna ungdomarna, på samma sätt som 

att ungdomarna lär känna polisen, i linje med detta skapas det en bättre relation mellan polis 

och ungdom.  

 

Informant: Ja men de klart de blir skillnad, de e ju samma sak där, vi känner ju inte till den 

polisen och han känner inte till oss, ja fråga ju precis, nu kan ja va helt ärlig att han blonda 

polisen som var här alldeles nyss (det kom in 4 poliser i gympasalen under fotbollskvällen där 

vi befann oss vid intervjun) när han gick ut så frågade jag direkt vem han var liksom för jag 

inte kände igen honom. 

 

Informant: De finns trevliga poliser, de finns poliser som e idioter. Men asså ja börjar känna 

kärlek för polisen, på grund av Anna, Jonas och dem här. (Anna och Jonas är två av poliserna 

som jobbar inom närpolisen i Kronogården, namnen är fingerade) 

 

Informant:[…] områdespolisen bemöter oss med respekt, ja kräver ingen respekt av nån men 

liksom vänligt i alla fall […] 
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7.1.2 De utomstående poliserna har attityd, dem visar ingen kärlek 
 

Vi fann att ungdomarna upplever att den utomstående polisen har ett tuffare förhållningsätt i 

sitt bemötande samt agerande. Vidare upplever ungdomarna även att den utomstående polisen 

gärna tydligt markerar sin maktposition. Utomstående poliser definierar vi i denna studie som 

poliser som sällan arbetar i området eller aldrig tidigare varit där. 

 

Informant:[…] de är attityder, om de kommer in en ny, eller inte en ny men nån som inte 

jobbar i området, medans den andra polisen liksom står lite så här å e sur å du vet öppnar 

knappt munnen å liksom varför. De e helt onödigt om du ändå har kommit hit eller vart du nu 

än är som polis om du e här, Strömslund, Stavre liksom. Ditt jobb är att skapa trygghet bland 

människor. Ehm, vi ska känna oss trygga när vi ser dig vi ska inte känna att liksom du tycker 

inte om mig eller du kollar på mig som att jag gjort nått fel fast jag inte har gjort de, de ska 

inte va så men så är det. 

 

Informant: […] Jag vet jag förstår dom, dom vill leka större än va dom här andra 

områdespolisen leker. […] Det är attityd, det är ingen kärlek direkt. […] Dom kört hårt mot 

oss, jävligt äckliga, dom kört hårt mot oss […] dom bygger ju inte broar direkt mellan oss 

liksom. 

 

Analys/Reflektion  

Som nämnts i den tidigare forskningen så lyfter Lindblom (2013) i polisens metodhandboken 

vikten och betydelsen av närpolisen insatser och hur den ska vara verksam inom dessa utsatta 

områden där studiens informanter lever (Lindblom, 2013). Syftet med denna arbetsstruktur är 

att närpolisen skall under arbetstid vistas ute bland lokalbefolkningen för att få en god 

kunskap om områdets problembild och knyta goda kontakter och upprätthålla relationer med 

de individer som bor där. Detta är ett koncept som kan liknas med den Holländska polisens 

arbete, Community Policing.  

 

Vi uppmärksammade att majoriteten av studiens ungdomar gav uttryck för att det finns 

skillnader i bemötandet hos närpolisen samt hos den utomstående polisen. Den negativa bild 

som ungdomarna har gentemot polisen kommer från dåliga erfarenheter av den utomstående 

polisen, där de blivit bemöta av ett tufft förhållningsätt samt att de upplever att polisen 
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missbrukar sin maktposition. Den negativa bild tolkar vi som att kommer utifrån att det inte 

finns några band knutna mellan utomstående polis och ungdom, de är främlingar för varandra 

vilket gör att båda parter känner en otrygghet och behöver hävda sin roll och position. 

Ungdomarnas erfarenheter kan också komma från tidigare sammandrabbningar mellan 

ungdomar och polis, utifrån det som lyfts i (SOU 2006:73) det tolkar vi att det kan vara ett 

uttryck för vem som har makten i och kontrollerar området. Ungdomarna upplever att den 

utomstående polisen ofta bemöter dem med ett hårdare förhållningssätt och att polisen är i 

behov av att hävda sin makt position. Foucault  (2006) menar att makt är något som utspelar 

sig i relation från de som styr till de som lyder, vilket fungerar om makten ageras utifrån olika 

positioner utav hierarki. Detta tolkar studiens författare som att det är det den utomstående 

polisen gör, de är i behov utav att hävda sin position, då de sitter i en högre maktposition än 

ungdomarna och det är då det skapas maktkamp där den utomstående polisen vill att 

ungdomarna skall vara de som lyder.  

 

Närpolisen i Kronogården har gett ett gott intryck hos majoriteten av ungdomarna. Detta 

tolkar författarna som att det har skapat en trygghet i relationen mellan närpolisen och 

ungdomarna, som en ungdom uttrycker; 

”områdespolisen bemöter oss med respekt” 

därmed blir det också en mer positiv inställning till närpolisens arbete. Närpolisens närvaro i 

Kronogården har lett till att de har kunnat skapa en relation och lärt känna ungdomarna som 

bor där. Vilket har lett till att de har ett mer positivt bemötande gentemot ungdomarna. Syftet 

med konceptet, närpolis, är att polisen ska få en större social roll i det utsatta området, där 

ungdomar, lokalbefolkning och poliser inte längre ska vara främlingar för varandra 

(Lindblom, 2013). Vi tolkar det som att detta arbete men närpolisen även i längden kan vara 

förebyggande mot social oro, då vi tokar det som att ungdomarna behöver se polisen och 

deras arbete som pro-sociala förebilder och inte som fiender. Vilket dom lyfter i både Frokby 

(2008) samt Lindbom (2013) 

 

Vi kan relaterar till Goffman’s teori om stigmatisering. Att ha ett stigma betyder att en individ 

blir sedd på ett visst sätt som skiljer sig från mängden och det som anses vara normalt 

(Goffman, 1972). Om ett stigma skall försvinna menar Goffman (1972) att en lösning är att vi 

behöver lära känna den som är stigmatiserad, skapa relationer och därmed slutar man även att 

vara främlingar för varandra. Vi tolkar detta som att det är det närpoliser har lyckats med hos 

vissa ungdomar, men att det är där det brister hos den övriga polisen där man fortfarande är 
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främlingar, vilket en ungdom ger uttryck för att den utomstående polisen har ett annat sätt att 

se på honom än när han möter någon som jobbar inom närpolisen.  

”du kollar på mig som att jag gjort nått fel fast jag inte har gjort de, de ska inte va så men så 

är det.” 

 

7.2 Kategorisering av ungdomarna   
 
Under intervjuerna framkommer det tydliga mönster att det finns utifrån ungdomarnas 

upplevelser stereotyper samt förutfattade meningar i polisens arbete och agerande gentemot 

ungdomarna, detta framförallt hos den utomstående polisen. Ungdomarna upplever att de blir 

bemötta med förutfattade meningar samt på ett annorlunda sätt än vad polisen bemöter 

ungdomar i andra områden med exempelvis genom de ständiga identitetskontrollerna. Vilket 

kan ses som att ungdomarna blir utsatta för stigmatisering där de blir tillskrivna negativa 

uppfattningar samt egenskaper. Författarna kommer här beskriva och tolka betydelsen av 

stereotyper samt stigmatisering. Det är vanligt förekommande att polisen i sin yrkesroll 

använder sig av kategorisering för att urskilja det onormala från de normala samt att kunna 

urskilja faror från det trygga (Granér 2004).  

 

7.2.1 Hur vi klär oss ska inte spela någon roll  
 

Vi uppmärksammade att ungdomarna i många fall upplever att de på grund av sitt utseende 

och klädval ofta från den utomstående polisens håll blir sedda och förknippade med 

kriminalitet och faror.  

 

Informant: De har mycket med förutfattade meningar å göra liksom, de e va jag tror. Att de 

liksom bara, men han ser ut så där å de är en stereotypiskbild […] Adidas dress från topp till 

tå[…] nån som kanske håller på men nått, några dumheter liksom. 

 

Informant: Det är både och liksom, svarthårig, mörkt hår eller ehm hudton, keps luva, 

Nikeskor liksom vad som helst lite så tror ja de 
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7.2.2 Se oss som ni ser andra svenska ungdomar 
 

I Kronogården bor en stor andel personer med utländskbakgrund jämfört med andra området 

runt om i Trollhättan, områden där majoriteten istället är etiska svenskar. Vi fann även att 

ungdomarna upplever att de inte bara utifrån klädsel men även utifrån sin etiska bakgrund  

ofta blir utifrån den utomstående polisens håll sedda på och förknippade med kriminalitet och 

faror.  

 

 

Informant: Aa, precis. Som en vanlig svensk ungdom. […] många är födda här, ja är född här 

och uppvuxen på kronogården, ja har inte ens vart i min pappas hemland. […] Vi måste alltid 

göra det lilla extra för att synas och för att komma in i samhället. Det är svårare för oss, 

tyvärr så är det. 

 

Informant: Se oss som dom (Polisen) ser ungdomar från andra områden, Stavre, Strömslund. 

 

Informant: Aaa ja det är vanligt asså de e, de e som att nån Svensson kanske ska ut och 

handla, när vi går ut så är det poliser som dyker upp. Inget illa menat så men asså de är så 

det är tyvärr. Nä men asså det skiljer sig från nån som kanske bor i en annan stadsdel. 

 

Analys/Reflektion 

Under studiens gång kan vi se att kategoriseing, stigmatisering och stereotyper är 

återkommande mönster. I den tidigare forskningen nämner man i (SOU 2006:73) den 

rasistiska stereortypiseringen, detta kan förklaras som en uppdelning av människor i olika 

kategorier exempelvis ”invandrare” och ”svenskar” samt ”svarta” och ”vita”. Dessa 

kategorier tilldelas vissa egenskaper, där de ”svarta” samt ”invandrarna” ofta anses vara 

kriminella. Detta är ett fenomen som inte bara finns i samhället utan man kan även finna detta 

inom den svenska poliskåren (Granér, 2004). Även internationellt, inom den franska polisen 

lyfter Schneider (2008) att det finns rasistiska sterotypiseringar och även där även anses 

”svarta”, ”araber” vara kriminella och våldsamma. Utifrån det som ungdomarna upplever så 

kan vi i denna studie relaterar deras upplevelser till den tidigare forskning. Vi tolkar det som 

att det kan handla om den rasistiska sterotypiseringen som ungdomarna upplever, även om 

ungdomarna inte nämner ordet rasism så beskriver de ändå hur framförallt den utomstående 
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polisen ser på dem och bildar förutfattande meningar, utifrån deras hud och hårfärg. 

Exempelvis som en ungdom uttrycker  att vi är någon som;  

”håller på med något dumt”. 

 Detta tolkar vi även som att det kan stärks utifrån den allmänna syn som framförallt sprids i 

media kring unga killar med invandrar bakgrund i förorten, där man framställer dem som 

problem och personer som utgör ett hot, vilket i led kan skapa en känsla av vilsenhet i 

ungdomens tillhörighet och identitet vilket de belyser i (SOU 2006:73) 

 

Utifrån vad ungdomarna berättar samt upplever så tolkar vi att de är stigmatiserade på grund 

av det området de bor i och sin etniska bakgrund. Exempelvis berättar en ungdom; 

”Se oss som dom (polisen) ser ungdomar från andra områden, Stavre, Strömslund”, 

här finner vi tydliga mönster att ungdomen upplever stigmatisering utifrån det området han 

bor i. Detta kan genom Goffman (1972) och hans teori förklaras som ett territoriellt socialt 

stigma, där en individ utifrån etnicitet och ursprung tilldelas vissa egenskaper för att kunna 

urskiljas från ”de normal”, dessa egenskaper kan tilldelas redan i första anblicken mellan två 

individer. Vidare uttrycker en ungdom att de vill att polisen ska se dem som; 

”en vanlig svensk ungdom”. 

Författarna förstår detta som att ungdomarna känner att de är stigmatiserade av polisen utifrån 

deras etniska bakgrund, och det område de bor återigen kan vi koppla detta till att unga killar 

med invandrar bakgrund i förorten förknippas och blir stämplad som farlig (SOU 2006:73). 

För att ett stigma skall försvinna menar Goffman (1972) att man ska sluta vara främlingar. Vi 

anser att polisen och ungdomarna behöver skapa bättre relationer mellan varandra. Polisen 

behöver även skapa ökad kunskap kring ungdomskulturen samt hur ungdomar verkar i 

områden som Kronogården. Exempelvis, som det har framkommit i vårt material känner  

ungdomarna sig stämplade utifrån deras klädsel men även på grund av deras etiska bakgrund, 

där de upplever att de tilldelas egenskaper som de själva inte tycker stämmer överens med 

deras egen självbild. 

 

I polisens metodhandbok belyser Lindblom (2013) vikten av att arbeta förbyggande mot 

social oro och upplopp, för att detta förebyggande arbete skall fungera anser man att 

närpolisen är viktig. Då deras roll är att vara närvarande i utsatta områden och skapa samt 

upprätthålla en god relation med lokalbefolkningen. Enligt Lindblom (2013) är det just detta 

som kommer leda till att polisen och ungdomarna slutar vara främlingar för varandra, och på 

så sätt försvinner stigmat detta kan författarna även relaterar till Goffman’s teori. Vidare kan 
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författarna ändå i polisens metodhandbok, som används i den tidigare forskningen se att det 

finns ett intresse hos polisen i allmänhet för att skapa en bättre relation med ungdomar som 

bor i utsatta områden, som Kronogården.  

 

 

7.3 Polisens maktutövning 
 
Den ständiga maktutövningen och kontrollerna från polisen leder till att ungdomarna upplever 

ett missnöje. Sättet för ungdomarna att göra sig synliga, få sin röst hörd och uttrycka sitt 

missnöje mot dessa ständiga kontroller som ungdomarna upplever som trakasserier kommer 

till uttryck i from av ett upplopp, vilket kan ses som en motreaktion.  
 

7.3.1 Polisen trakasserar oss för de vill få en reaktion 
 

Ett återkommande mönster i intervjuerna var att ungdomarna upplever att de blir trakasserade 

av polisen. De berättar om olika upplevelser och händelser där de blir utsatta för trakasserier 

och upplever även att polisen försöker provocera fram en reaktion hos dem.  

 

Informant:[…]förstår du, dom kommer och trakasserar, polisen är fan utanför mig varje dag, 

utanför mina vänner varje dag, ärligt talat du vet, trakasserier, de e inte roligt. 

 

Informant: dom vill komma till oss provocera, se hur vi reagerar å sånt, kommer bli arga å 

sånt […]dom vill ju att vi ska göra nånting 

 

Informant: dom kommer från ingenstans, börjar jiddra, börjar ställa frågor, så dom vet att 

ingen komma svara på den här fråga, typ förstår du, så aa dom kommer bara jiddrar, 

trakasserar du vet, ja gillar inte deras uppmärksamhet när dom är här 

 

Informant: Aaa de va en samling, polisen har suttit och trakasserat en vän å de har hänt 

många gånger du vet[…] 
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7.3.2 Jag blir ofta stannad och visiterad 
 

Ungdomarna upplever att de ofta utsätts för kontroller, blir övervakade samt utfrågade om var 

de befunnit sig och vart de är på väg. De berättar om att en vanlig promenad kan sluta med ett 

besök på polisstationen för att lämna urinprov.  

 

Informant: de är så vi kan promenera helt normalt så kan det komma en bil från ingenstans 

och kör in i oss, vissa polisbilar kör in i oss. Sen dom börjar du ska med du ska ta pisseprov, 

vi har inte gjort nånting vi vill bara promenera.. 

 

Informant: Varje gång man kommer till torget dom måste visitera allt, allihopa. De e 

skitjobbigt 

 

Informant: […] jag har aldrig blivit arresterad eller liksom berövad på min frihet eller något 

sånt, men jag har blivit stannad många gånger och ja har blivit visiterad och jag har blivit 

utfrågad många gånger. 

 

Informant: Asså, eh det är svårt att svara på den frågan när man har liksom blivit utsatt för 

det, men eh, mest eller när det hände konternueligt […] jag på väg hem ofta då, på sena 

kvällar typ sånna här kvällar och så går jag ju igenom den här sträckan (Sträckan mellan 

informantens jobb och hem genom Kronogården) så har det kommit en radiobil breve mig å 

liksom å stannat mig, och frågat va ja har gjort, var ja har vart och lite så 

 

 

7.3.3 Polisen säger att de har mer makt än oss här, men vi ska visa dem vilka som har 
makten.  
 

Motreaktionerna kommer som följd av den ständiga kontrollen samt de upplevda 

trakasserierna. Upploppet som ägde rum på Kronogården i slutet av augusti, början av 

september var en motreaktion från ungdomarnas håll. Detta var deras sätt att uttryck sitt 

missnöje och visa att de har fått nog.  
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Informant: Eh, en kompis till mig blev stoppad av polisen och sen de va, de va då det här 

starta med att dom brände upp saker och så, för att en utav poliserna sa att han hade mer 

makt än vad han hade å sen så börja detta, han killen ville bevisa att han (polisen) inte hade 

så mycket makt i kronogården[…] 

 

Informant: […]Fuckas ni med mig så kommer ja fucka er tillbak. För de e ju såna, ja gillar 

inte när folk ehm behandlar mig på ett dåligt sätt. Om du vill bli behandlad på ett bra sätt så 

ska du behandla den personen också. De e ju så. 

 

Informant: […]lextorp, för vi ville asså uhm aa trakassera dom också, dom gör mot oss då vi 

vill göra mot dom också, hade som typ, de åkte från början en piketbil förbi, då kom en kille, 

en vän till mig, han slängde en sten mot rutan, den gick sönder helt, förstår du..[…]Så vi vill 

också gör så mot dom du vet, dom kan inte komma och tro du vet, dom är i staten, men dom 

kan inte komma och tro att dom ska sitta och äga grejer här, men de är kanske så dom tänker, 

men vi bor här… 

 

Informant: De va också en konfrontation med polisen liksom, där, flera personer liksom hade 

blivit bemötta utan respekt och utan anledning till att bli bemötta på det sättet liksom […] 

dom gör så här och dom följer inte moraler och riktlinjer å regler å den etiken som finns för 

att det ska vara ordning så nu skiter vi också i det, nu ska vi skapa kaos. Så att, bara för att 

jävlas liksom ungefär så. 

 

 

Analys/Reflektion 

Vi kan relatera ungdomarnas berättelser till det som Andersson (SOU 2006:69) belyser, att 

detta med kontroller och trakasserier även är något som sker i förorter internationellt, där 

polisen stoppar och visiterar människor i dessa områden helt utan några synbara anledningar 

och struntade ofta i deras rättigheter. Ungdomarna i studien upplever att polisen i sitt 

bemötande trakasserar och provocerar fram en reaktion, som vi lyft tidigare handlar detta till 

stor del om den utomstående polisens roll och bemötande. Vidare kan vi relatera detta till 

Kamali (SOU 2005:69), där han tar upp att den allmänna uppfattningen i dessa områden är att 

polisen behandlar personer med utländsk bakgrund på ett hårdare och ett mer orättvist sätt än 

personer med icke utländsk bakgrund, där deltagare i den studien vittnar om att de blir utsatta 
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för trakasserier i form av identitetskontroller, vilket en ungdom även ger uttryck för i denna 

studie; 

 ”aaa ja det är vanligt asså de e.. de e som att nån Svensson kanske ska ut och handla, när vi 

går ut så är det poliser som dyker upp. Inget illa menat så men asså de är så det är tyvärr. Nä 

men asså det skiljer sig från nån som kanske bor i en annan stadsdel” 

 

Konflikten mellan invånare och polisen i förorten är något Schneider (2008) belyser i sin 

forskning om den franska polisen. De många och ständiga identitetskontrollerna i dessa 

områden ökar konflikten mellan polisen och invånarna och får samtidigt invånarna att känna 

sig diskriminerade (Schneider, 2008). Vi tolkar utifrån ovanstående att det ungdomarna blir 

utsatta för, kan handla om diskriminering utifrån sin etnicitet. Denna tolkning relaterar vi till 

tidigare forskning där de upprepade gånger framkommer att personer med utländskbakgrund 

ofta blir utsatta för dessa kontroller och trakasserier från polisen. Som ett exempel på detta 

hänvisar författarna  till det man belyser i (SOU 2006:73) där Programmet Dokument inifrån 

granskade i 2005 SIG det som framkom i programmet var att SIG inriktade sig på att 

punktmarkera män med utländsk bakgrund i områden med stor andel ”invandrare”. Här 

stoppades, visiterades och utfrågades personer och detta ledde till att personer som inte var 

inblandade i någon form av kriminell verksamhet stoppades upprepande gånger vidare kan vi 

koppla detta till en av ungdomarnas berättelser; 

”Asså, eh det är svårt att svara på den frågan när man har liksom blivit utsatt för det, men eh, 

mest eller när det hände konternueligt […] jag på väg hem ofta då, på sena kvällar typ sånna 

här kvällar.” 

 

Författarna i studien tolkar utifrån ungdomarnas berättelser och upplevelser att det är utifrån 

polisens bemötande, kontroller och maktutövning som leder till en motreaktion. En 

motreaktion kan exempelvis vara upplopp från ungdomarna, som polisen på något sätt 

provocerat fram. Detta är ett fenomen som ändå tycks vara känt inom polisen då man kan se i 

polisens metodhandbok (Lindblom, 2013) en checklista polisen använder sig utav vid social 

oro (upplopp), de första punkterna i denna checklista är: 

1: Har polisen gjort någon omfattande insats i området som uppfattats som kränkande eller 

diskriminerande? 

2: Har polisen gjort ingripande mot enskilda personer som uppfattats som kränkande eller 

diskriminerande? 
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Utifrån vad ungdomarna berättar så uppfattar vi det som att upploppet är en motreaktion och 

ett agerande för att göra sin röst hörd, till följd av att polisen med sin maktutövning 

trakasserat, övervakat och ständigt identitets kontrollerat av ungdomarna. Vi tolkar utifrån 

ungdomarnas berättelser, där till exempel en polis hade uttryckt att han hade mer makt än 

ungdomen; 

 ”för att en utav poliserna sa att han hade mer makt än vad han (han är en kompis) hade å 

sen så börja detta (”detta” menas den konflikt som uppstod mellan polisen och ungdomarna) 

han killen ville bevisa att han (polisen) inte hade så mycket makt i kronogården[…]” 

 att det blir en maktkamp mellan ”vi” och ”dem”, vi tolkar det även som att ungdomarna inte 

vill känna sig underlägsna. Vi kan också relatera detta till det som lyfter i (SOU 2006:73) där 

polisen ses som samhällets yttersta representant, vilket i ungdomars ögon kan ses som fiender. 

Vi tolkar det som att i vår studie ungdomars ögon ses polisen som orättvisans representanter, 

där med kan vi inte utesluta att det även kan handla om att ungdomarna vill jaga bort dessa 

orättvisor, polisen från sin trygghet, som i detta fall är området Kronogården. Vi kan även 

relatera detta till det Foucault (2006) lyfter, där maktkampen blir mellan de som styr och de 

som lyder.  

 

7.4 Ungdomarnas misstro mot polisarbetet 
 

Ungdomarna upplever att framför allt den utomstående polisen har två sidor av intentioner i 

sina insatser när de bemöter och agerar mot ungdomarna, att polisen har för avsikt att 

antingen vara ”onda” eller ”leka snälla”. Den onda sidan hos polisen menar ungdomarna är 

när polisen har för avsikt att provocera fram händelser samt en reaktion hos ungdomarna, 

detta upplever ungdomarna att polisen gör för att polisen i sin tur ska få mer pengar och 

resurser. Den snälla sidan menar ungdomarna kommer fram hos polisen när de vill få ut 

information från ungdomarna kring en händelse. Detta skapar en förvirring hos ungdomarna 

då de aldrig vet vad som väntar när dem möter polisen och vilken intention polisen har i sitt 

arbete. Detta kan i sin tur leda till att misstron hos ungdomarna gentemot polisarbetet stärks.   

 

7.4.1 Polisen kommer hit och leker snälla 
	  
Ungdomarna upplever att polisen ofta visar den snälla sidan när de är i behov utav 

ungdomarnas iakttagelser kring vissa händelser, de menar då att det inte spelar någon roll om 

du själv gjort något fel innan, för i denna stund är polisen endast ute efter information kring 
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en specifik händelse. Ungdomarna uttrycker att det var så här polisen agerade efter att 

upploppet ägt rum.  

 

Informant: Fast om han visar nån snäll sida eller inte, de finns ju en polis som ja vet alla 

säger, han här är jävligt snäll, jävligt snäll. Men han ingriper aldrig när de är nånting, typ 

han säger till sina springpojkar…aaa kom de finns folk där gå ta dom. Men han har ett fint 

ansikte till folk du vet men ja vet ju att han typ är djävulen de är han som typ berättar allt till 

andra sen kommer dom så han får ett fint ansikte du vet. 

 

Informant: Neej asså dom börjar leka så snälla dom stod på torget inte fan vet jag hur länge, 

kanske en vecka[…] å dom vill att vi ska komma, å då dom leker snälla, kom, pratar om helt 

annorlunda grejer fast dom har kanske något på dig, dom skiter i, för dom vill bara få ut 

information du vet, de va därför dom där i torget förstår du, dom va där ett bra tag också. 

	  
	  
 

7.4.2 Vissa är rädda för polisen, man vet aldrig vad dem gör 
	  
Ungdomarna utrycker att det finns en misstro framför allt gentemot den utomstående polisen. 

Detta utrycker ungdomarna är för att polisen, utifrån deras maktposition i många fall 

provocerar fram situationer där ungdomarna själva blir lidande. Ungdomarna utrycker att de 

upplever att polisen skapar och provocerar fram dessa situationer för att de ska få mer 

resurser, arbetstillfällen och pengar och att polisen egentligen inte bryr sig om varken 

ungdomarna eller området där de bor.  

 

Informant: Asså helt enkelt ja tror att vissa poliser skiter i Kronogården[…]Men andra 

poliser dom skiter i, asså efter det de börja brinna bilar, de börja brinna allt möjligt, så kom 

bara brandkåren och släckte det och åkte tillbax igen . Inga poliser kommer […] 

 

Informant: […] Och vissa, ja tror vissa är också rädda, för man vet aldrig när polisen bara 

kommer och tar dig, kör dig till skogen och slår dig. Så de vet man aldrig om… 

 

Informant: […]De blir ju så, när vi gör nånting så bli det mer pengar till dom, mera sysslor 

till dom, mer folk till dom. Så dom startar de bara för att dom ska få mer folk mer pengar[…] 
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Informant: […] polisen tog in han, då tog polisen hans jacka och tog in händerna i hans 

fickor, ååå dom bara ”oj va fan hitta vi här då”[…] då hittar han asså gräs där, weed du vet 

[…] de typ plantera på en kille, man gör inte så. 

 

Analys/reflektion  
Misstro till polisen är något som på olika sätt återkommer i den tidigare forskningen, polisen 

är den myndighet som besitter stort förtroende i samhället, där samhället förväntar sig att 

polisen skall ingripa vid olika händelser. Westin & Nilsson (2009) menar att människor i 

allmänhet inte vet så mycket om villkoren i det polisiära arbetet, och att de föreställningar 

som finns färgas och skildras utifrån människors samhällsklass, ålder och etnicitet och det 

förtroende som allmänheten har för polisen. Vi anser att det utifrån ungdomarnas berättelser 

finns en stark misstro till polisen och att denna misstro vuxit fram utifrån deras egna 

erfarenheter och upplevelser, men även från andra individer i deras närhet som blivit 

felbehandlade av polisen och där polisen utövar makt och går över sina befogenheter. Som en 

ungdom uttrycker; 

”de börjar med ett alkotest och sen slutar det med att dom visiterar hela bilen”. 

Detta tolkar vi som att ungdomarna upplever en misstro till polisarbetet, att de inte kan lite på 

det polisen säger för att vad ungdomen än säger eller gör så kan polisen utifrån sin 

maktposition skapa en händelse som egentligen inte var avsikten från början.  

 

Kamali (SOU 2005:69) fann i utredningen att människor i stigmatiserande områden, som 

Kronogården i allmänhet känner en misstro samt en rädsla för polisen. Några av deltagarna i 

utredningen hade vittat om hur de själva eller bekanta hade blivit utsatta för oprovocerat våld, 

vilket vi kan känna igen utifrån ungdomarnas upplevelser där de ger uttryck för oro och en 

rädsla där polisen ska komma och ta dig och köra dig till skogen och slå dig. Vi uppfattar det 

även som att ungdomarna upplever att framförallt den utomstående polisen endast har ett gott 

bemötande när de vill få ut något av ungdomarna, efter upploppet upplever ungdomarna att 

polisen har en annan intention i sitt arbete, där en ungdom uttrycker att; 

”dom leker snälla för dom vill bara ha ut information”. 

 

Vi vill även relatera detta till Durkheims teori, den sociala sammanhållningen, där hans sätt 

att se på samhället likt en människokropp består utav olika delar samt funktioner för att ett 

system skall fungera. Som Andersen & Kaspersen (2007) beskriver, om en del i kroppen inte 



	   59	  

länge fyller sin funktion kommer detta att påverka och skapa konsekvenser i systemet, vilket 

vi kan koppla till där ungdomarnas tillit sjunker och misstron till polisen växer. Vi tolkar 

utifrån det ungdomarna upplever, att närpolisens roll behöver bli en viktigare del i 

Kronogården, detta för att tilliten för polisen i allmänhet skall kunna byggas upp. I led med 

detta anser vi att polisen kan i vissa händelser vara viktiga för ungdomarna på samma sätt som 

ungdomarna kan vara minst lika viktiga för polisen, därför måste det finnas en tillit som går i 

båda riktningarna, vilket vi även kan relatera till Westin & Nilsson (2009) där de menar att 

polisen är beroende utav allmänhetens och samhällets tips och iakttagelser vid brottsutredning 

och menar då att detta arbete kan bli lidande om förtroende sjunkit, vilket vi tolkar som att det 

gjort hos ungdomarna på Kronogården. 

 

 

7.5 Ungdomarnas kärlek till området 
 
Under analysen framkommer det mönster att det finns en stor kärleken till området 

Kronogården. Därför väjer vi att lyfta detta då det utifrån ungdomarnas berättelser och 

upplevelser har en stor betydelse för dem. Ungdomarna uttrycker att Kronogården är deras 

hem, ditt alla människor är välkomna men där de önskar att de skulle kunna få leva utan att 

ständigt behöva känna sig övervakade utav polisen och slippa de ständiga fördomarna de möts 

av i samhället.  

 

7.5.1 Vårt område har en dålig stämpel 
 

Ungdomarna upplever att de blir stämplade och möts av fördomar på grund av det område de 

bor i, detta beskriver vi som ett territoriellt och socialt stigma. Ungdomarna upplever att detta 

är något som ofta återkommer i samhället, i skolan och när de möter nya människor. De vill 

inte att personer, framför allt svenskar ska vara rädda för att komma till eller passera genom 

Kronogården. Ungdomarna menar att Kronogården är ett område där alla skall känna sig 

trygga och välkomna. Det återkommer under intervjuerna att denna ”stämpel” som 

Kronogården har fått till stor del kommer från medias vinkling av området, att media gärna 

lyfter det negativa så fort det är något somt hänt.  
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Informant: […] han är svensk […]hans pappa lagt en GPs på hans moppe, och han kan inte 

ens ta bort de. Ätligt talat så när han åker till krono, ringer hans pappa; va fan gör du i 

kronogården, genast dra här ifrån! ärligt talat va tror, vi e Jamaica eller, tror vi nånstans 

fucked up ställe, vi är kronogården. 

 

Informant: De är så man blir bemött överallt liksom. […]han är från Strömslund liksom (ett 

annat bostadsområde i Trollhättan) ehm, etnisk svensk kille, eh åå när han hade vart här i ett 

år ungefär så sa han aldrig tidigare så har ja liksom gått in i kronogården, ja har bara hört 

de här å de här å de här, negativa saker liksom. Han ba men fan de e världens kärlek å 

gemenskap här, ha ba nu kommer ja (killen) hit oftare 

 

Informant: om jag presenterar mig. ”Aa du bor i kronogården, a ja man har inte hört så 

mycket bra om er å ni som bor där” […] Men asså snälla kom testa asså, asså dom blir bara 

glada om dom ser folk utifrån asså, aa va roligt. 

 

Informant: […] media som gör så att inte svenskarna ska komma hit, […] alla svenskar är 

välkomna, de spelar ingen roll om de är invandrarställe, vi invandare kommer också till 

svenska ställen. Svenskarna säger inget åt de, så dom är också välkomna hit. 

 

7.5.2 Gemenskapen och kärleken för vårt område och varandra 
 

Alla ungdomar som deltagit i studien uttrycker och upplever att det finns en stark social 

sammanhållning och gemenskap inom befolkningen i Kronogården. Ungdomarna upplever att 

man i Kronogården stärker och hjälper varandra då man inte vill att någon skall fara illa.  

 

Informant: […] Men alla har kärlek för allihopa här ute, för vi vill inte se varandra illa. 

 

Informant: […] går man ut här liksom så hälsar alla på alla, å alla ställer upp för alla å de e 

liksom, man känner att man hör till […] hos oss var det mycket mer gemenskap, de va mycket 

barn ute hela tiden på gårdarna […]de va frihet asså […] Man blir en färgglad person, man 

lär sig av varandra och de byggs upp. 

 

Informant: […] folk tar med sig de från sina hemländer […] i många länder är de helt 

normalt att han liksom han är min granne även om han bor 500 meter bort så är han ändå 
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välkommen på en kaffe när som helst […] de e en öppenhet som finns i många länder som 

folk tar med sig hit, så man känner allihopa nästan […] Å de e främst de som skapar den här 

gemenskapen å kärleken mellan människor tror ja, de e min teori. 

 

Informant:Exakt, de e ju tusen, de ju jätte svårt att vet hur en människa mår, och lika barn 

leka bäst, så enkelt är de, och om de e 40 ungdomar och de har vart en å en innan så nu har 

dom hittat gemenskap med varandra för dom har hittat varandras likheter liksom, du är också 

utsatt på de här sättet, ja är också de.. å vi förstår varandra, vi pratar samma språk, samma 

slang. Vi förstår varandra liksom på det sättet, då går man ju ihop, då blir man starkare 

samtidigt å blir man starkare så är det lätt att man skapar sina egna vägar.  Så är det 

 

Analys/Reflektion 

Det som ungdomarna uttrycker anser vi handlar mycket om territoriell stigmatisering samt 

den sociala sammanhållningen. Vidare kan vi relatera detta till som lyfts i (SOU 2006:73) där 

man belyser synen på ungdomar i miljonprogrammens förorter, där dessa ungdomar ofta blir 

definierade som gäng som bedriver gängkriminalitet. Denna bild av förorter sprids ofta runt 

om i media, utifrån medias vinkling skapas det en slags moralpanik i det övriga samhället, där 

de förutfattade meningar och föreställningar kring att det är farligt att besöka och vistas i 

invandrartäta områden växer, då det finns en bild av att dessa områden styrs av gäng och 

gängkriminalitet. Utifrån den tidigare forskningen som precis är beskriven samt det 

ungdomarna uttrycker tolkar vi det som att det ungdomarna upplever är att det är media som 

förstärker den territoriella stigmatisering, den dåliga stämpeln som de upplever finns över 

Kronogården. Vi tolkar det som att ungdomarna upplever att media stärker denna stämpel och 

vad ungdomarna anser är en felaktig bild av Kronogården, en ungdom uttrycker; 

[…] TTELA (Trollhättans tidining) eller media skrev ju aa stenkastning mot polisen eh dom 

skrev inte varför eller vad…[…]Asså det är väldigt sällan dem skriver varför, de är alltid som 

att dom gör de som att de är vårat fel. 

Vidare kan vi även tolka detta som att det finns en känsla av att inte bli hörd, vi menar att det 

ungdomarna upplever är att media, politiker och andra myndigheter inte väljer att lyssna på 

dem och deras sätt att uttrycka sig, detta kan vi även relatera till det som lyfts i (SOU 

2006:73), där man skriver att polisen, myndigheter och politier saknar intresse och förmåga 

att ta till sig ungdomars sätt att utrycka sina röster, vilket då kan komma till uttryck i from av 

ett upplopp. Detta kan vi hänvisa till tidigare forskning där de i (SOU 2006:73) menar att 
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ungdomars sätt att uttrycka sig genom att kämpa mot polisväsendet, bränna bilar och starta 

upplopp, då ungdomar anser att omvärlden inte lyssnar på dem.  

 

Ungdomarna uttrycker att det finns en stark social sammanhållning bland alla på 

Kronogården.  Utifrån den den kunskap vi har utifrån den tidigare forskningen, där de lyfter 

miljonprograms områden som segregerade områden, att bo i dessa områden kan skapa känsla 

av utanförskap. Känslan av utanförskapet kan leda till att det blir ett strakare band inom 

gruppen. Vilket vi kan relatera till det Forkby (2008) lyfter, där den kollektiva gruppen, 

gänget, skapar sociala band som utvecklar solidaritet, lojalitet inom gruppen, detta bygger på 

att det skapats ett emotionellt kitt inom gruppen som håller samman. Som en ungdom 

utrycker; 

”[…]går man ut här liksom så hälsar alla på alla, å alla ställer upp för alla å de e liksom, 

man känner att man hör till”. 

I många fall dras ungdomar som på något sätt känner sig missnöjda till varandra, i denna 

(vissa fall) destruktiva gemenskap får ungdomarna en känsla av meningsfullhet, då känslan av 

tillhörighet är otroligt viktigt, vilket Lindblom (2013) lyfter i polisens metodhandbok. 

Lalander & Johansson (2006) menar även att gruppen/gänget ger en mening av tillhörighet, 

där olika handlingar kan vara en ledande riktning inför olika livsval. Vidare lyfter Lalander & 

Johansson (2006) att det stärkande i gängets/gruppens identitet är motståndsförhållanden, då 

det skapas en ”vi och dem” känsla. Vi tolkar detta som att ungdomarna är medvetna om att 

det kanske inte var det bästa sättet att uttrycka sig genom ett upplopp; 

”Visst de e ju inte den bästa grejen att göra så…men”, 

 men att  vi anser att i detta fall handlade det om att tillsammans stå upp för något som gör 

dem missnöjda då ungdomarna känner att polisen provocerar dem ”vi” mot ”dem”,  då 

ungdomarna har en annan förståelse för varandra och vi vill slutligen lyfta ett citat som vi 

förtydligar denna förståelse för de har för varandra; 

”lika barn – leka bäst”. 

 

 

 

 

 

 



	   63	  

8. Slutdiskussion   

I detta kapitel avslutar vi uppsatsen med att diskutera och reflektera kring de resultat vi 

kommit fram till samt att vi kommer att svara på studiens syfte samt frågeställning. Vi 

kommer även att reflektera över den tidigare forskningen samt de utvalda teoretiska 

begreppen som vi har valt att använda oss av för att kunna analysera studiens empiri. Den 

tidigare forskningen gav oss en förförståelse av hur ungdomar i förorten lever och vilka sätt 

de använder för att uttrycka sitt missnöje de känner gentemot samhället, samt hur polisen i 

dessa områden agerar och bemöter dessa ungdomar. Att detta fenomen, där ungdomar startar 

upplopp utifrån ett felaktigt polisbemötande framkommer runt om i Sverige samt 

internationellt. De sociologiska begreppen som används visar att det ofta finns ett ”vi” & 

”dem” perspektiv i olika definitioner och hur detta på olika sätt skapar en maktkamp mellan 

ungdomarna samt polisens roll i samhället. Vidare kommer vi i detta kapitel med egna 

reflektioner kring ungdomarnas upplevelser samt att vi kommer att ta upp framtida 

forskningsidéer.  

Syftet med denna studie var att undersöka polisens agerande tiden före samt under upploppet i 

Kronogården mellan den 31 augusti – 2 september 2016. Vi ville undersöka detta för att få en 

djupare förståelse samt skapa en ökad kunskap kring varför ungdomar väljer att agera i 

aktioner i from av upplopp och vad för betydelse polisens agerande haft tiden innan samt 

under denna händelse.  

Vi fann utifrån ungdomarnas upplevelser att polisens agerande tiden innan hade en stor 

betydelse för varför upploppet ägde rum. Ungdomarna uttrycker att det är utifrån ständiga 

trakasserier där de känner sig utpekade,  från framför allt den utomstående polisen och deras 

maktutövning som provocerat fram detta hos ungdomarna. Ungdomarna menar själva att detta 

var deras sätt att utrycka sitt missnöje och startade då upploppet som en motreaktion på 

polisens maktutövning. Vidare fann vi att ungdomarna upplevde polisens agerande under 

själva upploppen passiv, då de hade förväntat sig ett mer aktivt agerande i form av en 

konfrontation. Vi kan med hjälp av den tidigare forskningen samt den valda teorin hitta 

liknande mönster och relatera det till de resultat som framkommer utifrån ungdomarnas 

upplevelser. 

 

Majoriteter i studiens ungdomar ger uttryck för att de upplever att det finns en skillnad mellan 

hur närpolisen kontra den utomstående polisen bemöter dem. Det som framkom var att den 
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negativa bild ungdomarna hade av polisen kom från egna erfarenheter med den utomstående 

polisen. Ungdomarna menar också att den utomstående polisen bemöter dem med ett hårdare 

förhållningssätt och att de gärna missbrukar sin maktposition. Vilket leder till att det inte 

skapats några relationer mellan ungdomarna och den utomstående polisen. Det som 

framkommer är att närpolisen har med mer framgång lyckats skapat bättre relationer med 

ungdomarna. Några ungdomar gav uttryck för att närpolisen i och med relationsbyggandet 

skapat mer trygghet med sin närvaro och att den utomstående polisen istället provocerar med 

sin närvaro. Vi menar utifrån det som framkommit är att polisen bör reflektera över sin 

yrkesroll och sin maktposition, och hur de utövar makten mot dessa ungdomar. Makt behöver 

inte vara något negativ, utan det handlar om hur man väljer att utöva makten.  

 

Vidare kan vi finna mönster i den tidigare forskningen och i resultatet från ungdomarnas 

upplevelser att det finns stereotypering, kategorisering och stigmatisering som polisen 

använder sig av i sin yrkesroll som Granér (2004) lyfter i sin studie och att detta är ett 

arbetssätt som polisen har för att kunna urskilja de onormala/faror från det normala. 

Majoriteten av ungdomarna ger uttryck för att det framförallt är den utomstående polisen som 

använder sig utav detta arbetssätt, och att det blir stigmatiserade utifrån det område de lever i 

och sterotypiserade utifrån klädsel. Det som framkom i ungdomarnas upplevelser och 

berättelser är att det finns en önskan av att bli sedd som ”en svensk vanlig ungdom”, några 

ungdomar uttrycker att närpolisen blivit bättre på detta men det har inte nått hela vägen fram i 

den relationen.  

 

Under intervjun har det handlat mycket om polisens bemötande, men det har aldrig 

framkommit att ungdomarna har upplevt eller gett uttryck för att det är direkt rasism. Men vi 

kan ändå relatera detta till den tidigare forskning som finns där man pratar om rasistisk 

stereotypisering, då ungdomarna upplever att de blir sedda på ett visst sätt utifrån sin etiska 

bakgrund, hud och hårfärg. Vi menar att det är viktigt att uppmärksamma detta fenomen 

eftersom det är ett tydligt återkommande mönster både i den tidigare forskningen men också 

utifrån ungdomarnas berättelser, vi anser att fenomenet måste synliggöras samt att det 

behöver bli en medvetenhet om att det kan förkomma rasistisk stereotypisering för att det 

skall kunna åtgärdas.  

 

Det lyfts i den tidigare forskningen att det finns en misstro till polisen framförallt hos 

ungdomar boende i utsatta områden. Vi finner även mönster av denna misstro i ungdomarnas 
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upplevelser, misstron är något som uppstått efter egna erfarenheter med polisen främst med 

den utomstående polisen, men även utifrån händelser och erfarenheter som vänner till 

ungdomarna berättat, händelser där de blivit utsatta för oprovocerat våld samt trakasserier. 

Vidare finner vi även att ungdomarna upplever en slags rädsla av att man när som helst kan 

bli ”tagen” av polisen, där man blir körd ut i skogen och slagen, vilket ungdomarna har 

hört/upplevt att det kan förekomma. Misstron bygger också på att polisen skiftar i sitt 

bemötande och i vad de har för intentioner, när de vill få fram information utav ungdomarna 

kring olika händelser, där deras iakttagelser kan vara viktiga för en kommande utredning, så 

har även den utomstående polisen ett trevligare bemötande, de skiftar då från det hårda 

förhållningsättet till den milda. Vilket hos ungdomarna leder till en misstro och osäkerhet i 

hur polisen agerar. Ungdomarna ger även uttryck för att det finns en viss besvikelse i hur 

polisen ibland agerar, eller inte agerar. Det ger uttryck för en känsla där polisen inte heller 

bryr sig om området, det passiva agerandet polisen hade under upploppet skapa en besvikelse 

hos majoriteten av ungdomarna då de förväntade sig att få en konfrontation med polisen, men 

även där ungdomarna insåg att andra civila hade kunnat komma till skada då polisen valde att 

inte konfrontera och avbryta ungdomarna. Vi anser att polisen behöver se över sitt sätt att 

arbeta och agera i dessa händelser, för att få bort denna misstro och osäkerhet som växer hos 

ungdomarna, då osäkerheten kan vara en grogrund till liknande händelser vilket vi kan 

hänvisa till den forskningen vi redovisat.  

 

Vidare framkommer det att ungdomarna upplever att polisen trakasserar och provocerar dem i 

situationer, vid exempelvis identitetskontroll för att få fram en reaktion, det handlar till stor 

del om mötet mellan ungdomar och den utomstående polisen. Ungdomarna upplever att de 

kontinuerligt blir utsatta kontroller och får redogöra för vem de är, vart de varit samt vart dem 

är på väg. I den tidigare forskningen finner man mönster av det finns en återkommande 

konflikt mellan ungdomar i förorter och polisen, på grund av dessa ständiga 

identitetskontroller, trakasserier samt den allmänna synen som finns på ungdomar i förorter. 

Som Foucault uttrycker ”finns det makt – så finns det motstånd”. Upploppet som var i 

Kronogården kan ses som en motreaktion där ungdomarna uttrycker sin frustration och de 

missnöje de har mot samhället och polisens agerande. Det kan även handla om en maktkamp 

mellan ungdomarna och polis kring vem som har mest makt i området, vilket vi kan se 

återkommande i den tidigare forskningen.  

I förhållande till identitetskontrollerna så diskuterar Granér (2004) kategorisering där han 

menar att det är ett arbetssätt polisen använder sig utav, eftersom att det inte finns resurser till 
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att identitetskontroller på alla, så görs denna kategorisering utifrån sin erfarenhet. Denna 

slumpmässiga kategorisering anser vi kan vara farlig eftersom den kan gå över i 

stigmatisering/sterotypisering utifrån att man tilldelar ungdomarna vissa negativa egenskaper 

utifrån deras klädsel samt etiska bakgrund. Vi menar att detta kan leda till en form av 

diskriminering och anser att polisen bör vara försiktigt med detta typ av arbetssätt. Vi kan 

ändå i led med detta förstå att polisen har strategier för att effektivisera sitt arbete, men vi 

menar att vi måste vara uppmärksamma på vad denna kategorisering kan leda till.  

 

I ungdomarnas berättelser ger de uttryck för att de blir stämplade, ett territoriellt, socialt 

stigma som de ständigt bär med sig utifrån det område de bor i. Ungdomarna upplever att 

personer som inte är bosatta i Kronogården har en negativ bild av området och de på 

ungdomarna som bor där. Vi menar att ungdomarna anser att det är viktigt att lyfta att alla 

människor är välkomna till kronogården och att man inte skall behöva vara rädd för dem eller 

området. Denna allmänna rädsla som finns för att besöka invandrartäta områden stärks ofta 

utifrån medias rapportering kring dessa områden och hur de väljer att vinkla händelserna, 

detta är något som tas upp i det tidigare forskningen.  Ungdomarna upplever att de ständigt får 

kämpa för sitt erkännande men att det inom Kronogården finns mycket kärlek och social 

sammanhållning inom befolkningen där alla ställer upp för varandra. Vidare upplever 

ungdomarna att medias roll och deras sätt att vinkla händelserna i Kronogården inte gör det 

inte lättare, utan att detta förstärker den negativa bilden som de upplever finns i samhället. Vi 

menar här att media kan även ha en betydande roll i hur allmänheten ser på dessa områden 

och att deras rapportering kan förstärka ungdomarnas missnöje gentemot samhället då media 

ofta vinklar händlerser som upplopp till att det är ungdomarnas fel istället för att fråga dem 

vad dem vad de själva upplever som bakomliggande orsaken till händelsen. Att undersöka 

medias roll anser författarna skulle kunna vara ett förslag till vidare forskning då det 

framkommit att media har en roll i hur områden som Kronogården och ungdomar i förorter 

framställs.  

 

Vi anser att denna studie bidrar med en viktig kunskap som polisen kan ha nytta av i deras 

framtida arbete med ungdomarna i Kronogården. Vi vill lyfta fram ungdomarnas röster för att 

deras upplevelser är viktiga för att polisen skall kunna få lärdom av hur de ska agera kring 

och bemöta ungdomar i förorter, då vi anser att det kanske saknas utbildning för hur polisen 

skall arbete i dessa områden samt att det kan finnas strukturer i polisens arbete som leder till 

att de agerar på vissa sätt gentemot ungdomar i förorter.  
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I skrivande stund kan vi relatera detta till den nyliga händelsen som var i Rinkeby där 

ungdomar började kasta sten och attackera polisen, oavsett om det rör sig om en motreaktion 

på grund av dåligt bemötande/agerande från polisen sida eller om det handlar om att 

ungdomar försöker skydda kriminell verksamhet så anser vi att det finns brister i polisens 

agerande med ungdomar i förorter, vi kan inte beskylla att bristerna enbart ligger hos den yttre 

polisen som möter ungdomarna, utan att detta är något som behöver jobbas med från högre 

makter inom hela polismyndigheten. Vi kan heller inte säga att polisen saknar befogenheter  

för att utföra dessa uppgifter till exempel i from av kontroller, då det förmodligen finns en 

anledning till det och att de ligger förarbete bakom. Men vi menar att det är i bemötandet och 

i själva händelsen polisen behöver se över sitt sätt att agera professionellt, på ett sätt som inte 

verkar provocerade för ungdomen, vilket ungdomarna i studien upplever. Slutligen vill vi 

lyfta att denna studie på många sätt har varit givande samt lärorik, då vi har fått en ökad 

kunskap samt förståelse kring hur ungdomarna upplever polisens agerande, Kronogården som 

område samt för de ungdomar som bor där. Det är genom ökad kunskap och förståelse som 

förändringar kan bli verkliga. Som vi framhävde inledningsvis så behöver vi synliggöra de 

samhällsproblem som finns kring detta fenomen för att kunna göra en förändring och ändra på 

de strukturer som finns så som makt och stigmatisering. Vidare menar vi att vi måste ändra de 

strukturer som hindrar barn och ungdomar i utsatta områden att leva ett liv som är jämlikt 

med majoritets befolkning, då vi i tidigare forskning finner mönster av att ungdomar i 

förorten känner sig som andra klassens medborgare. Detta är en brett ämne och vi har endast 

kunnat lyfta en liten del av det, då vi har fokuserat på polisens agerande. Det hade varit 

intressant med vidare forskning där man kan lyfta andra aspekter i relation till detta fenomen, 

där man istället skulle kunna fokusera på medias roll eller den familjära rollen, då det finns en 

mängd olika faktorer som kan påverka ungdomars sätt att handla och uttrycka sig i fenomenet 

upplopp.  

 

 Vi vill avsluta denna studie med att återkoppla till studiens titel; 

Vi kämpar för något, vi är förortssoldater. 

Vi anser att det är viktigt att lyssna på dessa ungdomar som bor i områden som Kronogården. 

Oavsett deras sätt att uttrycka sig på, så finns det något i det som de vill berätta och som dem 

kämpar för och det är detta som samhället behöver bli mer lyhörda för.  
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10 Bilagor 

Bilaga 1.  

                                                                                         
 

Metodhandbok för samverkan mot social oro 
 

Varningssignaler/indikatorer på social oro  
 

 
Denna checklista är ett förslag till hur en analys kan underlättas när det gäller att bedöma 
om det finns en fara för social oro i en stadsdel. Checklistan är tänkt att användas i ett 
samverkanssammanhang mellan kommun/stadsdelar, polis och räddningstjänsten.  
 
Signaler och tecken måste tolkas och sättas i ett sammanhang. Ett områdes problembild och 
samhälleliga resurser varierar och förändras över tid.  
 
 
Nr Värdera nedanstående i skala 1 – 4, där 1 stämmer inte alls och 4 stämmer mycket 

bra 
 

1 2 3 4 

 Polis och andra aktörer     
1 Har polisen gjort någon omfattande insats i området som uppfattats som kränkande eller 

diskriminerande? 
    

2 Har polisen gjort ingripande mot enskilda personer som uppfattats som kränkande eller 
diskriminerande? 

    

3 Har några andra aktörer (väktare, trafikvakter, räddningstjänst och andra 
myndighetsutövare) hindrats eller blivit utsatta för provokationer? 
 

    

 Kommunen/stadsdelen och omvärlden     
4 Har kommunen/stadsdelen genomfört större neddragningar/förändringar i olika avseenden 

(socialtjänst, fritid, skola m fl.) som föranlett missnöjesyttringar? 
    

5 Finns det social oro i andra stadsdelar av kommunen eller i andra delar av Sverige?     
6 Finns det någon våldsam konflikt i omvärlden (staden, Sverige eller internationellt) som 

påverkar kommunen/stadsdelen? 
 

    

7 Förekommer politisk aktivitet i form av t.ex. kampanjer, namninsamlingar, demonstrationer 
eller ockupationer som tyder på ett missnöje från delar av befolkningen?  

    

 Tecken på oro     
8 Har det förekommit stenkastning eller hot mot poliser?     
9 Har det förekommit anlagda bränder i området?     
10 Finns det något mönster när det gäller anlagd brand av mindre omfattning/falsklarm?     
11 Finns upplag av stenar och tillhyggen vid platser nära anlagd brand?     
12 Finns det ryktesspridning i området?     
13 Finns det diskussioner på sociala medier som kan tyda på oro?     
14 Finns det personer som nyligen har frihetsberövats/frigivits med anledning av oro?     
15 Har ledande kriminella nyligen frigivits?     
16 Har media rapporterat kring läget i kommunen/stadsdelen?     
17 Finns annan underrättelseinformation?     
 Andra aspekter     
18 Är det skollov eller nära förestående lov?     
19 Är det helgdagar eller nära förestående helgdag?     
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20 Är väderläget gynnsamt för utomhusaktiviteter?     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   73	  

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 

1. Personligt fakta: ålder, utbildning, yrke, familj. 

2. Har du växt upp i kronogården? (eller hur länge har du bott här)I så fall Skulle du vilja 

berätta om din uppväxt i Kronogården? 

3. Ingår du i en större grupp med andra ungdomar? I ett gäng?  

4. Har du någon gång varit i kontakt med polisen?  I så fall kan du berätta hur du 

upplevde det?  

5. Hur upplever du polisens närvaro i kronogården ? kan du berätta lite om vad du 

känner och vilken relation du har till polisen (positiv eller negativt) 

6.  Har du någon gång hört eller sett om någon som har blivit illa behandlat utav polisen? 

I så fall vad hände? kan du berätta om det du hörde eller såg? Och vilka känslor det 

väckte i dig? 

7. Om vi nu ska gå tillbaka till upploppet här i kronogården i september, kan du berätta 

hur det började? Vad var det som utlöste upploppet?( vilken roll hade polisen?) Och 

kan du berätta hur du upplevde händelserna? (ta en fråga i taget) 

8. Hur tror du att polisen upplevde upploppet? Vad tror du dom kände? (en hypotetisk 

fråga) 

9. Hur upplevde du polisen under upploppet? 

10. Hur upplevde du de andra ungdomar under upploppet?  

11. Kan du försöka att gå tillbaka till upploppet i september och försöka berätta varför just 

du deltog och vad du kände? Vad var det som fick dig till att delta? 

12. Tror du att vi kommer att se liknade händelser i framtiden här i Kronogården? I så fall 

varför? Och vad är polisens roll? Och vad anser du bör göras för att undvika liknade 

händelser? 
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Bilaga 3. Infomationsbrev 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Vi	  är	  två	  sociologistuderande	  från	  Högskolan	  Väst	  som	  just	  nu	  håller	  
på	   med	   vårt	   examensarbete.	   Vår	   studie	   utgår	   från	   Kronogården	   och	  
syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  	  ungdomars	  egna	  upplevelser	  av	  
polisens	  roll	  vid	  upploppet	  i	  Kronogården	  i	  september.	  	  
	  
Vi	  vänder	  oss	  till	  er	  då	  vår	  målgrupp	  för	  denna	  undersökning	  är	  
ungdomar	  boende	  i	  Kronogården.	  Vi	  hoppas	  att	  genom	  er	  hitta	  5	  
ungdomar	  som	  har	  lust	  och	  möjlighet	  till	  att	  medverka	  samt	  att	  dela	  
med	  sig	  utav	  sina	  upplevelser	  om	  hur	  de	  upplever	  polisens	  bemötande	  
i	  området	  Kronogården.	  Vår	  studie	  bygger	  på	  en	  kvalitativ	  
undersökning,	  vilket	  innebär	  att	  vi	  med	  deltagarnas	  tillåtelse	  komma	  
att	  spela	  in	  intervjun. Frågorna	  i	  intervjun	  utgår	  från	  vårt	  syfte.	   
	  
Intervjun	  kommer	  att	  hållas	  där	  det	  passar	  de	  som	  medverkar	  bäst	  och	  
beräknas	  ta	  ca.1	  timma.	  Vi	  vill	  även	  passa	  på	  att	  informera	  om	  att	  
vi	   inte	   kommer	   att	   presentera	   några	   personuppgifter	   i	   vårt	  
examensarbete.	  De	  som	  medverkar	  förblir	  anonyma	  genom	  hela	  arbetet,	  
det	  vill	  säga	  att	  vi	  inte	  nämner	  något	  som	  avslöjar	  deras	  identitet.	  
Intervjun	   kommer	   att	   transkriberas	   och	   endast	   vår	  
handledare/examinator	   och	   vi	   själva	   kommer	   att	   ha	   tillgång	   till	  
transkripten.	   Direkt	   efter	   att	   examensarbetet	   är	   färdigt	   kommer	  
materialet	   att	   raderas/förstöras.	   Det	   är	   så	   klar	   frivilligt	   att	  
delta	  i	  vår	  studie,	  intervjun	  kan	  avbrytas	  när	  som	  helst	  om	  dem	  som	  
medverkar	  önskar	  det.	  	  	  
	  
Då	  tiden	  är	  knapp	  vore	  vi	  tacksamma	  om	  ni	  kunde	  återkomma	  så	  snart	  
som	  möjligt	  ifall	  det	  
skulle	  finnas	  några	  som	  är	  villiga	  att	  medverka	  i	  vår	  undersökning	  .	  
Ni	  kan	  kontakta	  oss	  på	  email:	  elin.stridh88@gmal.com	  eller	  
jeanette_hulweg@hotmail.com	  	  
Er	  medverkan	  är	  betydelsefull	  för	  vårt	  arbete.	  Vi	  ser	  fram	  emot	  att	  
höra	  från	  er.	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning	  
Elin	  Stridh	  &	  Jeanette	  Villarroel	  
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Om	  ni	  skulle	  ha	  några	  frågor	  eller	  funderingar	  kring	  vårt	  arbete,	  
har	  ni	  även	  möjlighet	  att	  kontakta	  vår	  handledare:	  	  
Handledare:	  Magnus	  Broström	   
Email:	  magnus.brostrom@hv.se	  
 

 

 


