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ABSTRACT: 

The purpose of the study is to gain insight into how six young men in Södertälje view the 

security and insecurity in the district. The young people in the study talk about safety in terms 

of family, friends and home. In relation to this security is the insecurity, crime, “corners”, 

“places” and various areas in Södertälje such as Gneta, Hovsjö, Fornhöjden, Ronna and Lina 

Hage. Four of the youths refers to the police in Södertälje as an aspect of their perceived 

insecurity. This insecurity stems from their ethnicity and residential area (Södertälje). These 

four young people speak in negative terms when they talk about the police in Södertalje. 

These young people touch on similar experiences and attitudes that revolves around injustice, 

discrimination, persecution and control. Five out of six young people in the study can relate 

negatively to the media's way of presenting Södertälje, especially in the television program 

 ’’Södertäljepolisen’’. This program also paints a different picture of the police in Södertälje, 

which neither the police or the young people in the study can relate to. 
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1. INLEDNING: 

I media är det inte ovanligt att Södertälje skildras som ett problematiskt och kriminellt 

område. Södertäljebornas unga män tenderar att representeras utifrån en negativ synvinkel 

där de oftast trotsar polisen och rättsväsendet. Södertäljepolisen är svensk realityserie från år 

2018 som sänds på bland annat Kanal 5 som har fått stor uppmärksamhet delvis för att 

programmet spinner vidare på denna negativa mediabild. Genom att poängtera 

Södertäljepolisens betydelsefulla arbete och närvaro i Södertälje skildras en mediabild av 

staden som ett otryggt och kriminellt område. Södertälje introduceras som en stad som under 

00-talet har blivit ett nästan laglöst land helt utanför Sveriges demokratiska regler. Södertälje 

beskrivs som ett parallellsamhälle där våld, hot och utpressning är ständigt närvarande 

(Södertäljepolisen 2018: Säsong 1, avsnitt 1). I programmet betonas det även att invånarna 

inte vågar tala med polisen på grund av rädsla för sina liv. ’’Det är en sådan tråkig kultur här 

att man inte vill prata med polisen’’ hävdar en Södertäljepolis som svar på detta 

(Södertäljepolisen 2018: Säsong 1, avsnitt 2). 

  

I denna studie ska sex stycken unga mäns personliga erfarenhetsberättelser undersökas. Dessa 

ungdomar bor i Södertälje och har gjort det i minst fem år. Ungdomarna i studien talar om en 

ständig extern kamp mellan ungdomarna, media, polisen och rättsväsendet. Ungdomarna 

upplever att det är svårt att få sin röst hörd i diskursen om Södertälje då media och polisen 

ständigt tilldelas en högre auktoritet i denna diskurs. Det som intresserar mig är således att 

finna gemensamma aspekter i ungdomarna förhållningssätt till polisen i Södertälje och 

mediabilden som framställs i programmet Södertäljepolisen. Ungdomarna i denna studie ska 

även berätta om sin upplevda tillvaro i Södertälje med fokus på otryggheten och tryggheten. 

Genom att studera diskursen om Södertälje på individnivå kan sociala och kulturella 

antaganden undersökas för en ökad förståelse om staden. 
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Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien är att undersöka hur unga män i Södertälje ser på tryggheten och 

otryggheten i staden som ett socialt och kulturellt rum. Studien baseras på sex intervjuer som 

är genomförda med unga män i åldrarna mellan 18- 24. Dessa unga män har bott i Södertälje i 

minst fem år. Genom att undersöka ungdomarnas personliga erfarenhetsberättelser kring 

stadsdelen och hur de ser på sin utsatthet och trygghet kan jag få insyn i hur dessa ungdomar 

uppfattar sin tillvaro i området och deras förhållande till olika samhällsaktörer. Jag har 

således valt att tillämpa dessa frågeställningar: 

På vilket sätt ger de unga mening åt tryggheten och otryggheten i Södertälje? 

Vilken betydelse har Södertäljepolisen i ungdomarnas upplevda trygghet i området? 

På vilket sätt talar ungdomarna om Södertäljepolisen? Berör de liknade erfarenheter och 

attityder? 

 Hur förhåller sig ungdomarna till mediebilden som framställs i programmet 

Södertäljepoliserna? 

  

Avgränsningar: 

Denna studie avgränsas till stadsdelen Södertälje då jag inspireras främst av programmet 

Södertäljepolisen. Jag undersöker unga män som har bott i Södertälje i minst fem år. Dessa 

ungdomar är i åldrarna mellan 18- 24. Min motivering till detta urval är att det är oftast denna 

målgrupp som porträtteras i media som problematiska, otrygga och kriminella i Södertälje. I 

programmet Södertäljepolisen skildras oftast denna målgrupp utifrån denna definition. Jag 

har inte valt att avgränsa mig till någon etnicitet då jag vill få en bredare variation bland 

intervjupersonerna. Under studiens gång uppstår det dock en avgränsning. Informanterna 

rekommenderar mig till andra individer av liknande ursprung och religion. Ett urval av 

kristna intervjupersoner från Irak skapas. Fem av sex informanter har ett ursprung i Irak i 

denna studie. 

  

Teoretiska perspektiv och nyckelbegrepp 

Diskursanalys som metod: 

Med en diskursanalys avses ett sätt att studera och förstå språkanvändningens påverkan på 

samhället, individer och deras relationer. Diskursanalys kan beskrivas i konkreta termer som  
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ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på språkets prägel i samhället samt en metod som  

studerar språkanvändningen och meningsskapandets roll i vardagen. Inom diskursanalysen 

anses språket som en handling därmed är inte språket ett abstrakt system och glosor. 

Individer utför handlingar när de tillämpar sitt språkbruk och detta påverkar människors sätt 

att tänka, känna och uppleva sin tillvaro. Utifrån en diskursanalys kan forskaren se bakom 

språkets beskrivande roll för att närma sig en mer djupgående förståelse av språkets 

betydelse, för individers upplevelse av världen och hur de interagerar med andra människor 

(Svensson 2019: 16f). 

  

Diskursanalys är ett perspektiv som synliggör hur makt och ideologi samspelar i vardagen. 

En forskare som studerar detta och som har haft störst inverkan på språkintresset bland 

humanister och samhällsvetare är filosofen och historikern Michel Foucault. Foucault syn på 

förhållandet mellan makt, kunskap och subjektivitet berör studieobjektet på olika vis. 

Språkliga utsagor och yttranden präglas av en den sociala praktiken tenderar att sprida, 

producera och legitimera det valda studiematerialet. För Foucault är relationen mellan makten 

och språket det centrala. Maktställningen kan legitimera uttalanden kring diskursers handling 

(Svensson 2019: 40ff). 

  

Makten är ett resultat av de dominerande diskurser som influeras av de roller och positioner 

som erhåller makten och inflytandet i samhället. Foucault belyser även en annan aspekt som 

är kopplat till makt och vetande. Detta menar han är diskursens sanningseffekter. 

Sanningseffekter är effekter som är influerade av dominanta avseenden kring att tala och 

skriva om världen. Diskurserna sätter således gränser för vad som får göras, sägas och tänkas 

under en specifik tidsperiod. Detta i sin tur leder till etablerade “sanningar” som tenderar att 

dominera under en särskild tidsepok och/eller i ett visst socialt sammanhang. 

Sanningsanspråk kan ses utifrån de effekter som de har på institutioner, organisationer och 

människor som inkluderas av utsagor som avbildar världens konstruktion (Svensson 2019: 

46ff). 

  

Genom att tillämpa en diskursanalys i denna studie kan jag få insyn i hur diskursen om 

Södertälje beskrivs av olika berörda aktörer såsom ungdomarna, Södertäljepolisen och media.  
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Språkbruket i diskursen om Södertälje föreställer och representerar en verklighet som 

aktörerna förhåller sig till. Genom att applicera en diskursanalys kan även selektiva 

skildringar skildra aktörernas verklighet. Dessa selektiva skildringar som präglas av bland 

annat kulturella inslag och som kan sammanvävs in i ungdomarnas realitet. Diskursanalysen 

synliggör således hur makt och ideologi samspelar i vardagen. Språkets roll är viktig för att 

studien och för en djupare förståelse av språkets betydelse främst bland ungdomarnas 

interaktion med exempelvis Södertäljepolisen (Svensson 2019: 16ff). 

 

Nyckelbegrepp ur diskursteorin: 

Chantal Mouffes och Ernesto Laclau sammanför och modererar marxismen och 

strukturalismen/poststrukturalismen för att bygga upp diskursteorin. Laclau och Mouffe 

menar att allt är diskurs. De ser alla praktiker som diskursiva och diskurserna formar den 

sociala världen. Den övergripande tankegången inom denna teori syftar till sociala fenomen 

som aldrig är totala eller färdiga. På så vis kan aldrig betydelsen inom dessa sociala fenomen 

fixeras. Detta resulterar dock till en ständig social strid om definitioner av samhället. Denna 

strid får sociala konsekvenser för de berörda identiteterna (Winther Jørgensen och Phillips 

2000: 25ff). 

  

Laclaus och Mouffes menar att definitionen av diskurs och diskursiva praktiker omfattas av 

sociala praktiker. Genom en diskursanalys kan processer som kämpar om tecknens betydelse 

fastställas. Dessa tecken försöker låsa fast olika betydelser genom att individer placerar dem i 

ett bestämt förhållande till andra tecken. Denna fixering av betydelser inom en bestämd 

domän utgör diskursen. Genom att etablera en diskurs om exempelvis Södertälje uppstår det 

ett tecken, en nodalpunkt, där andra tecken placeras och får sin betydelse. Laclau och 

Mouffe menar att relationen mellan tecken inte är fastställda och kan förändras. Förändringen 

skapas i en diskurs då tecken skildras på nya sätt och genom tilldelas nya innebörder. Dessa 

tecken kan även leda till att myter skapas som tillsammans kan kallas för knuttecken i den 

diskursiva organiseringen. Nodalpunkter och myter är knutpunkter i den sociala 

organiseringen kan få sin betydelse utifrån varandra (Winther Jørgensen och Phillips 2000: 

32ff). 
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Ett tecken som inte är diskursivt artikulerat kallas för element. Elementet kan även vara en  

flytande betäckning, en flytande signifikant vars innebörd inte är helt bestämd. Flytande 

signifikant betonar de tecken som i olika diskurser är i kamp om att tilldela en viss innebörd. 

Begreppet flytande signifikant hänvisar till kampen mellan två olika diskurser. Nodalpunkter 

är flytande signifikanter. Nodalpunkter är dock en kristalliseringspunkt i en enskild diskurs 

(Winther Jørgensen och Phillips 2002: 55ff). 

  

Antagonism är diskursteorins begrepp för konflikt. Begreppet hänvisar till konflikten mellan 

olika identiteter som hindrar varandra att etableras en gällande sanning. Utifrån en hegemoni 

eller hegemoniska interventioner som är ett tillstånd som löser upp ett tillstånd av 

antagonism. En hegemonisk intervention en skild kraft från makten som upprättar en sanning 

i en fråga. Laclau och Mouffe menar att hegemonibegreppet är ett centralt begrepp för att 

förstå det politiska och politiken i ett samhälle. Utifrån detta begrepp kan processen beskrivas 

som leder till en regim eller att ett normsystem blir hegemoniskt, dominerande. (Laclau & 

Mouffe 2008: 162ff). 

  

 Begrepp som berör identiteten inom diskursteorin är gruppbildning, identitet och 

representation. Den kollektiva identitet eller gruppbildning tenderar att uppfattas utifrån 

samma principer som en individuell identitet. Enligt Winther Jørgensen och Phillips är de två 

identitetstyperna flytande. Gruppbildningar är en del av kampen om myten om samhällets 

tilldelade betydelse. Olika samhällsbilder skapar en ram för hur människor bör fördelas in i 

grupper. Representation är en del av gruppbildningsprocesserna då grupper kan konstitueras 

utifrån exempelvis media i kontrast till andra grupper i samhället. I exempelvis denna studie 

representeras sex unga män. När denna grupp representeras i studien kan gruppen tilldelas ett 

ideal som kan jämföras med gruppens representation i exempelvis media (Winther Jørgensen 

och Phillips 2002: 52f). 

  

Dessa nyckelbegrepp är verksamma inom den politiska diskursteorin. Begreppen kan 

uppmärksamma relationerna kring det etablerade språkbruket bland de unga männen i 

Södertälje och vilka kunskaps- och makteffekter som resulteras av språkbruket. I min studie 

kan jag få kunskap om hur de valda informanterna väljer att ge mening till tryggheten och  
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otryggheten i Södertälje, erfarenheter, attityder och relationen till exempelvis polisen. Att  

studera språkbruket utifrån begreppet hegemoni kan påvisa en social praktik av relationer  

bland samhällets aktörer som ständigt betonas och influerar samhällets uppbyggnad.  

På så vis kan det bli relevant att tillämpa begreppet flytande signifikant och nodalpunkt för att 

synliggöra talet om staden och hur meningsproduktionen brukas i exempelvis de unga 

männens personliga erfarenhetsberättelser. Genom att betona diskursen om Södertälje kan 

begreppet nodalpunkt ge min forskning en stabil identitet där kamp om betydelsen av 

Södertälje framställs. Utifrån begreppet antagonism kan även relationen inom en politisk 

situation betona definieringen av staden. 

  

Material och metod: 

Denna studie omfattas av ett kvalitativt material. Det insamlade materialet består av bland 

annat sex intervjuer. Intervjupersonerna är sex män i åldrarna 18 till 24 år. Dessa män har 

även har bott i Södertälje i minst fem år. Jag träffar informanterna enskilt och utför 

intervjuerna på lokala fik i Södertäljeområdet. Språket som talas vid dessa intervjutillfällen är 

svenska. Vid en intervju uppstår det dock en del språkbarriärer mellan mig och informanten. 

En tolk närvarar vid denna intervju för att tolka mellan arabiska och svenska. En del reflexiva 

aspekter kommer att betonas specifikt gällande denna intervju. Alla informanterna är 

uppvuxna i Södertäljeområdet. Tre av informanterna är födda i Irak och de andra tre har bott i 

Södertälje sen de kom till Sverige som barn. Informanterna som har medverkat i denna studie 

är: 

  

Raul 24 år. Raul är född i Irak. Han kom till Sverige när han var barn och har bott i 

Södertälje sen dess. Raul har bott i Södertälje i 19 år. Idag bor han i norra delen av Södertälje 

och har tidigare bott i andra stadsdelar såsom i Hovsjö och Fornhöjden. Raul jobbar i 

Södertälje som byggare. 

  

Raymond 23 år. Raymond är född i Irak. Han kom till Sverige när han var barn och har 

endast bott i Södertälje. Han har bott i Södertälje i 18 år och idag bor han i Rosenlund. 

Raymond har tidigare även bott i andra stadsdelar såsom i Fornhöjden, Lina Hage och 

Hovsjö. Idag är Raymond företagare i Södertälje. 
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Chris 18 år. Chris är född i Sverige men har bott i Södertälje i 14 år. Han är ursprungligen  

från Irak. Chris har tidigare bott utanför Södertälje men hans familj valde att flytta till 

stadsdelen för att bo närmare släkten. Idag bor Chris i Rosenlund men han har tidigare bott i 

en annan stadsdel, Fornhöjden. Chris är student och studerar i Södertälje. 

  

Elias 21 år. Elias är född i Sverige och har bott i Södertälje i nästan hela sitt liv. Han är 

ursprungligen från Irak. Idag bor han i Glasberga Sjöstad. Elias har även bott i andra 

stadsdelar i Södertälje såsom i Hovsjö och Brunnsäng. Elias jobbar som väktare i Södertälje. 

  

Alex 20 år. Alex är född i Irak. Alex flyttade till Sverige för 8 år sedan och han har bott i 

Södertälje sen dess. Idag bor Alex i Gneta men han har även bott i stadsdelen Ronna. Han 

jobbar i ett välkänt företag i Södertälje som heter Scania. 

  

Gabriel 24 år. Gabriel är född i Sverige och har bott i Södertälje i hela sitt liv. Han är 

ursprungligen från Armenien. Idag bor Gabriel i Lina Hage men han har även bott i en annan 

stadsdel som heter Gneta. Idag studerar han i en högskola utanför Södertälje. 

  

Jag använder mig av snöbollsmetoden för att nå ut till potentiella informanter. Denna metod 

leder till att personerna i urvalet har rekommenderat mig om ytterligare potentiella 

intervjupersoner. Snöbollsmetoden i detta sammanhang präglas av ett urval av informanter 

som skapas i processen och specifika individer anses som lämpliga för studien (Bryman 

2011: 196f). Ett urval gällande etnicitet och religion skapas av informanterna som 

rekommenderar mig till andra kristna irakiska intervjupersoner. Jag började med att intervjua 

Raul då han är en barndomsvän till mig. Raul rekommenderade mig om informanterna Elias 

och Alex. Alex hänvisade mig att kontakta Raymond och Chris. Elias hävdade att Gabriel är 

en relevant informant för studien. Jag fick de potentiella informanternas kontaktuppgifter via 

intervjupersonerna. Alla dessa sex ungdomar är anonymiserade för att de själva valde detta. 

  

Ungdomarna har deltagit i en strukturerad intervju med tretton väl förberedda frågor. Den 

strukturerade intervjun präglas av en viss styrning som för samtalet i en viss riktning där  

informanten och forskarens uttalanden kretsar inom ramarna av det valda forskningsämnet.  

7 



Följdfrågor och en öppen diskussion i slutet av intervjuerna har även förts vid behov och  

relevans för att tilldela ungdomarna möjligheten att dela med sig av vidare åsikter. Den valda 

intervjumetoden tillämpades för att främja informantens verklighetsuppfattning som 

inkluderas av ungdomarnas perspektiv kring sin egen sinnevärld (Fägerborg 2011: 88f). 

  

Utöver de sex intervjuerna med ungdomarna genomför jag även en strukturerad 

telefonintervju med tre frågor med en kommunpolis. Jag kontaktar Södertäljepolisen via 

Stockholmspolisens hemsida. Polisen i studien är inte anonymiserad eftersom då han inte 

tycker det är nödvändigt. Mikael Alfredsson (Affe) är kommunpolis i polisregionen i 

Stockholm. Han har sitt polisområde i Stockholm Syd och är lokalpolisområde Södertälje. 

Alfredssons intervju är viktig för studien då den belyser en polisiär synvinkel av arbetet i 

Södertälje. 

  

Ytterligare material består av frågor som jag sänder till TV-verksamheten Discovery 

Networks Sweden. Detta i syfte för att få en mer djupgående beskrivning av programmet 

Södertäljepolisen. Discovery Networks Sweden ansvarar för bland annat Dplay och kanal 

Kanal 5 som sänder programmet Södertäljepolisen. Sanna från Discovery Networks Sweden 

besvarar mina frågor för att skildrar seriens innebörd och mening. För mig var det viktigt att 

ta del av en beskrivning som TV-verksamheten Discovery Networks Sweden tillämpar för att 

beskriva programmet. På så vis kan en annan synvinkel appliceras och gynna studiens 

innehåll. 

  

För att berikat min studie något ytterligare har jag valt studera TV-programmet, 

Södertäljepolisen. Jag har undersökt hur Södertälje beskrivs utifrån fem avsnitt ur 

programmet som finns tillgängliga på Dplay. I den första säsongen av programmet har jag 

använt mig av avsnitt 1 ‘’Södertäljeborna sluter upp’’ som sändes 2 oktober 2018, avsnitt 2 

‘’ett gammalt fall återupptas’’ som sändes 9 oktober 2018 och avsnitt 12 ‘’tragisk 

familjeolycka’’ som sändes 18 december 2018. I säsong två har jag studerat avsnitt 11 ‘’talas 

för mord på mammans pojkvän’’ som sändes 15 april 2019 och ur säsong tre har jag använt 

mig av avsnitt 1 ‘’rockband omkommer i dödskrasch’’ som sändes 20 augusti 2019. 
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Jag har även använt mig av fyra artiklar som skildrar meningsproduktionen om Södertälje: 

Artikel ‘’Polisens lista: Här är de 60 mest utsatta områdena i Sverige’’ publicerades i 

Nyheter24 den 3 juni 2019 av skribenten Malou Wilson. Denna artikel baseras på en ny 

rapport som ska kartlägga polisens mest utsatta områden i hela Sverige. Denna artikel berör 

flera stadsdelar i Södertälje såsom Ronna, Geneta, Lina Hage och Hovsjö. 

  

Artikeln ur LT ‘’Geneta, Ronna och Lina – bland Sveriges farligaste områden’’ publicerades 

den 9 februari 2016 av skribenten Nellie Pilsetnek. I denna artikel uppmärksammas 

säkerhetssamordnare på Södertälje kommun, Michael McCarthy främst gällande hans 

uppfattning om otryggheten och tryggheten bland invånarna i stadsdelarna Geneta, Ronna 

och Lina Hage. 

  

SVT publicerade artikeln ‘’En arabisk stad mitt i Sverige’’ den 10 december 2015 av 

skribenten Hampus Rundberg. I denna artikel porträtteras Södertälje ett getto, ett slumområde 

är det finns en relativt stor mängd av personer av en viss etnisk bakgrund såsom Assyrierna 

och Syrianerna i Södertälje. Artikeln berör även Assyriska riksförbundets ordförande Afram 

Yakoub och Boel Godner från kommunalrådet. 

  

Artikeln ‘’Smygrasismen är värst’’ ur Aftonbladet publicerades den 28 december 2005 av 

skribenten Anders Thoresson. I denna artikel intervjuas fyra ungdomar som bor i Södertälje 

om ett polisingripande i stadsdelen Ronna. Denna artikel berör flera aspekter såsom 

kriminella gäng, våld, rasism och de ungas tillvaro i staden. 

  

Reflexiv analys: 

Att vara reflexiv handlar om att forskaren är medveten om sin egen roll i växelspelet mellan 

materialet, metoden i intervjuerna. Jag kan påverka växelspelet mellan forskaren och 

informanten trots att jag strävar efter att vara en passiv medskapare eller forskare. Jag präglas 

av egna erfarenheter och således skapar jag ett urval av ett urval. Trots att ämnet som jag 

studerar inte inkluderar mig kan min assyriska etnicitet omedvetet samspelat bland urvalet av 

de rekommenderade informanterna. Raul är en barndomsvän till mig och detta kan ha präglat 

intervjun då han möjligen kan ha känt sig mer avslappnad under  
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intervjun. På så vis kan jag ställa mer följdfrågor till honom (Ehn & Klein 1994: 11f). 

  

Det var svårt att nå ut till informanterna då de flesta ungdomarna uppfattar studien som 

känslig och inte många vill delta i en sådan studie som berör aspekter gällande polisen. Jag 

behövde bekräfta många gånger för ungdomarna att de var anonyma i studien. De som väl 

deltog i intervjuerna var dock måna om att berätta i slutet av intervjuerna att de hade haft en 

förutfattad mening om studiens innehåll (Ehn & Klein 1994: 25f). 

  

I intervjun med Alex uppstod det en del språkbarriärer och det som var positivt med 

snöbollsmetoden var att informanten Raymond hade rekommenderat mig om Alex och talat 

om för mig att en tolk bör vara närvarande vid intervjun då jag inte talar arabiska. På så vis 

var jag väl förberedd och kunde även ha en tolk tillgänglig. En reflexiv aspekt gällande detta 

är dock att tolken han ha uppfattat någon fråga på ett annat vis och tolkat den utifrån hens 

personliga uppfattningar eller möjligtvis påverkat informanten och inte tänkt på att vara 

passiv (Ehn & Klein 1994: 15ff). 

  

Tidigare forskning: 

Denna studie anknyter till tidigare etnologiska forskning inom liknande forskningsområden. 

Etnologen Oscar Pripp studerar Södertäljeområdet i hans avhandling, Företagande i 

minoritet: om etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och syrianer i Södertälje 

belyser Pripp Södertäljeområdet olika yttre villkor och det sociala nätverket. Pripp betonar 

den etniska gemenskapen bland assyrier och syrianer i denna avhandling. Han menar att 

gemenskapen i Södertälje bottnar i individens ursprung och blir en bidragande faktor till 

möjligheter och skyldigheter. I denna avhandling beskrivs Södertälje som stadsdel som ligger 

till grogrund för olika familjeband, kategoriseringar och förhoppningar. Denna forskning är 

relevant för min studie då Pripp sätter fokus på en realitet som existerar i Södertäljeområdet. 

Pripp studerar även diskurser som berör det svenska mångkulturella samhället (Pripp 2001: 

26f). Att intervjua människor om deras liv och vardag är något som Pripp tillämpar som en 

forskningsmetod och i boken Livet som berättelse: studier i levnadshistoriska intervjuer av 

folkloristen Alf Arvidsson studeras berättartekniker utifrån mönster och modeller som  
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används i det muntliga berättandet. Arvidsson menar att personliga erfarenhetsberättelser  



formas av kulturella narrativa former och genom att individer återberättar olika erfarenheter. 

Boken vänder sig till forskare i inom bland annat etnologin för att främja levnadshistoriska 

berättelser och ”oral history” som intresserar mig i denna studie. I min studie berörs 

personliga erfarenhetsberättelser för att jag ska få insyn i ungdomarnas tillvaro i Södertälje 

(Arvidsson 2007: 20f). En annan etnolog som ger mening åt individers personliga 

erfarenhetsberättelser är Per-Markku Ristilammi i hans avhandling Rosengård och den svarta 

poesin: en studie av modern annorlundahet. Ristilammi lyfter fram beskrivningar av förorten 

Rosengård som enligt författaren associeras med poesi. Poesin i en del sammanhang formar 

och berör människor på ett konkret vis. De konkreta beskrivningarna som författaren studerar 

av Rosengård tenderar att prägla människors liv både positivt och negativt. Ristilammi menar 

att det handlar om en samhällelig maktkamp som berör beskrivningarna av området och dessa 

är inte alltid sanningsenliga. Detta leder till en politisk polarisering mellan olika individer och 

områden (Ristilammi 1958: 39f). Kulturvetaren Åsa Anderssons avhandling Inte samma lika: 

Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel såsom Ristilammi ett 

mångkulturellt samhälle och hur unga individer förhåller sig till stadsdelen. Flickorna som 

Andersson studerar är unga flickor som går i skolan i samma Göteborgsstadsdel. Dessa 

flickor har ett utländskt påbrå och i centrum för studien står begreppen kön, etnicitet, plats, 

ungdom och social skildring (Andersson 2003: S 35f). I min studie undersöker jag unga män 

för att få insyn i deras upplevda otrygghet. Andersson och Ristilammi undersöker även 

liknande aspekter för att förstå ett samhällsbornas upplevelser och erfarenheter. I etnologen 

Åke Dauns avhandling Förortsliv en etnologisk studie av kulturell förändring granskas 

förortslivet ur en etnologisk synvinkel. I denna avhandling skissar Daun den moderna 

storstadens livsstil och jämför det med industriförorterna Vårberg och Reimersholme. Daun 

beskriver olika kontraster gällande varierande materiella villkor i stadsdelarna som ger utslag 

till skildra levnadssätt (Daun 1974: 12f). Etnologen Ann Kristin Carlströms avhandling På 

spaning i Stockholm en etnologisk studie av polisarbete studerar polisernas arbete ibland 

annat förorten i Stockholm. I denna avhandling beskriver Carlström en kedja av olika 

iakttagare såsom de spanade poliserna som spanade efter misstänkta kriminella. Författaren 

beskriver även polisens kategoriseringar av olika människor både inom polisen och bland  
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medborgarna. Dikotomier av de hederliga och busarna skapas för att dela upp medborgarna. 

Denna avhandling är ytterst gynnsam för min studie för att förstå polisens arbete utifrån ett 



etnologiskt perspektiv och vilka dikotomier som polisen brukar i sitt arbete (Carlström 1999: 

42ff). 

  

Disposition: 

Denna studie är uppdelad i tre analyskapitel för att beskriva olika samhällsnivåer. I det första 

kapitlet ’’medias roll’’ ska jag beskriva den aktuella mediebilden av Södertälje utifrån fyra 

olika artiklar och sedan hur TV-programmet Södertäljepolisen skildrar mediebilden om 

staden. De sex ungdomarna och kommunpolisen Mikael Alfredssons reflektioner gällande 

Sannas svar från TV-verksamheten Discovery Networks Sweden om programmets relevans 

och syfte ska även analyseras. I det andra kapitlet ’’ tryggheten och otryggheten’’ ska jag 

med hjälp av ungdomarnas utsagor kartlägga vad de definierar som tryggt och otryggt i 

Södertälje. Jag ska sedan analysera om det stämmer överens med mediebilden om vad som 

illustreras som otryggt i stadsdelen. I det tredje kapitlet “maktförbrytarna” ska ungdomarnas 

relation och erfarenheter av Södertäljepolisen diskuteras. Är Södertäljepolisen stadens hjältar 

bidrar till tryggheten? Vem är polisen till för? Dessa reflektioner ska undersökas för att 

betona varierande aspekter gällande tryggheten och otryggheten i stadsdelen. Uppsatsen 

avslutas sedan med en slutdiskussion som grundar sig i mina resultat och slutsatser. 
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2. MEDIAS ROLL: 

Hegemoni är ett begrepp som tillämpas inom diskursteorin för att belysa makten av 

tolkningsföreträdet. Svensk media är en sådan aktör som kan bidrar till en viss 

meningsproduktion då media har ett starkt inflytande i det svenska samhället. I media 

porträtterats en negativ bild av Södertälje och på så vis tilldelas även media ett 

tolkningsföreträde i diskursen om staden. Södertälje är således en nodalpunkt som ständigt 

ska stabiliseras av olika meningar som stadsdelen bör förknippas med (Winther Jørgensen 

och Phillips 2002: 79f). 

  

I Nyheter24 publicerades en artikel ‘’Polisens lista: Här är de 60 mest utsatta områdena i 

Sverige’’. Denna artikel baseras på en ny rapport som ska kartlägga polisens mest utsatta 

områden i hela Sverige. Dessa platser ska polisen arbeta med mer specifikt för en ökad 

trygghet och minskad brottslighet. Områdena delas upp i tre grader av utsatthet, särskilt 

utsatta områden, riskområden och utsatta områden. I listan för särskilt utsatta områden rankas 

tre områden i Södertälje, Ronna, Geneta och Lina Hage. Dessa områden kategoriseras som 

särskild utsatta och detta innebär att polisen har svårt eller nästan omöjligt att fullfölja 

uppdrag, medborgarna upplever en obenägenhet att delta i rättsprocesser och att stadsdelen 

tämligen influeras av “parallella samhällsstrukturer och extremism". Nästa lista omfattas av 

riskområden. Här betonas återigen ett område i Södertälje, Hovsjö. Ett riskområde innebär att 

ett utsatt område är "alarmerande” och området riskerar att bli ett särskilt utsatt område inom 

en snar framtid (Wilson 2019). 

  

I artikeln får läsaren ta del av att Hovsjö, Ronna, Geneta och Lina Hage har passerat gränsen 

som ett utsatt område. Detta innebär att dessa fyra områden i Södertälje är inte bara ett 

avgränsat geografiskt område med låg socioekonomisk status där kriminell inverkan 

förekommer och medborgarna upplever otrygghet utan att i dessa områden existerar det 

parallella samhällsstrukturer, med etnisk segregation och hög koncentration av kriminalitet 

(Wilson 2019). 

  

I diskursen om Södertälje är det inte ovanligt att Södertälje beskrivs som ett 

parallellsamhälle. I artikeln ur SVT ‘’En arabisk stad mitt i Sverige’’ porträtteras 
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Södertälje som ett getto, ett slumområde är det finns en relativt stor mängd av personer av en 

viss etnisk bakgrund såsom Assyrierna och Syrianerna i Södertälje. I artikeln hävdar 

Assyriska riksförbundets ordförande Afram Yakoub att ’’ situationen är utom kontroll. Vi ser 

områden som är mer eller mindre getton här’’ (Rundberg 2015).  I denna artikel presenteras 

Södertälje en av Sveriges mest segregerade kommun samtligt som att det råder en varierande 

uppfattning om att ’’bilden av Södertälje är olika beroende på vem här i staden man frågar’’ 

hävdar Boel Godner från kommunalrådet (Rundberg 2015). 

  

I artikeln ur LT ’’Geneta, Ronna och Lina – bland Sveriges farligaste områden’’ framställs en 

liknande mediabild som i de två första artiklarna. I denna artikel menar dock 

säkerhetssamordnare på Södertälje kommun, Michael McCarthy att uppfattning är att de finns 

både otrygga och trygga invånare i Geneta, Ronna och Lina Hage. Trots att McCarthy hävdar 

såsom Godner från den tidigare artikeln att bilden av Södertälje är ytterst varierande beroende 

på vem som får frågan så spinner artikeln vidare på att ’’men i polisens rapport står det att de 

boende präglas av otrygghet, hot och brottslighet’’ (Pilsetnek 2016). Den negativa 

mediebilden av Södertälje betonas återigen trots att de två tjänstemännen från Södertälje 

kommun talar om en annan diskurs om stadsdelen. I denna artikel läggs det stor tonvikt på att 

beskriva polisens arbete, hur svårt polisen har det att fullfölja sina uppdrag på grund av 

aggressioner som riktas mot dem i de särskilt utsatta områdena såsom i Ronna, Geneta och 

Lina Hage. Denna diskurs sammanvävs även med Södertälje har haft problem med 

kriminalitet och att det ’’knappast undgått någon’’ (Pilsetnek 2016). 

  

I dessa tre artiklar beskrivs Södertälje som en nodalpunkt som ständigt sammankoppla med 

flera negativa betydelser såsom polisingripanden, en invandrartät stadsdel, våld och 

kriminalitet. Samtligt som denna negativa mediabild presenteras även en bild av staden som 

mycket varierande. Bland Södertäljeborna finns det både otrygga och trygga invånare. I 

artikeln ‘’Smygrasismen är värst’’ ur Aftonbladet menar intervjupersonerna att ’’Södertälje är 

inte en problemstad, men det är en stad med problem’’ (Thoresson 2005). Många av de som 

intervjuades i denna artikel gillar sin hemort men är tveksamma till om de själva kommer att 

vilja bo kvar i Södertälje. En av informanterna Suleyman hävdar att ’’det  

är ingen som tar tag i problemen, det kommer bara att bli värre’’ (Thoresson 2005). 
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Mediebildens effekter: 

Södertälje skildras som ett problematiskt och kriminellt område i svensk media. Detta kan 

vara anledningen till att programmet Södertäljepolisen spinner vidare på denna mediebild för 

att belysa polisernas betydelsefulla roll i Södertälje. Södertäljepolisen är svensk realityserie 

från år 2018 som sänds på bland annat Kanal 5. I programmets beskrivning redogörs det att 

120 av Sveriges bästa poliser handskas med 20 000 brott per år. I varje inledning i 3 säsonger 

av programmet presenteras tittaren till Södertälje med hjälp av en berättarröst. Berättarrösten 

introducerar Södertälje som en stad som under 00-talet har blivit 'ett nästan laglöst land helt 

utanför Sveriges demokratiska regler. Södertälje skildras som ett parallellsamhälle där våld, 

hot och utpressning är ständigt närvarande (Södertäljepolisen 2018: Säsong 1, avsnitt 1). 

  

I programmet Södertäljepolisen poängteras det tydligt att invånarna inte vågar tala med 

polisen på grund av rädsla för sina liv. ’’Det är en sådan tråkig kultur här att man inte vill 

prata med polisen’’ säger en Södertäljepolis som svar på detta (Södertäljepolisen 2018: 

Säsong 1, avsnitt 2). Berättarrösten betonar vidare om att en specialinsats tillämpades år 2010 

för att få stopp på de kriminella nätverken i Södertälje. Det var några av Sveriges bästa 

poliser som tillsammans med 12 andra myndigheter genomförde tidernas största operation i 

Sverige mot den organiserade brottsligheten. Polischefen i Södertälje Max menar att 

‘’samhället satte ner foten för att uppnå skillnad i staden’’.  

 

Berättarrösten berättar vidare att polisen under många år har jobbat med ett ihärdigt arbete för 

att lösa upp de kriminella nätverken och lossa deras hårda grepp om staden. Polischefen Max 

hävdar att ‘’om polisen inte hade agerat så vet vi inte vad det hade blivit av Södertälje idag’’. 

Berättarrösten talar vidare om att det fortfarande är en lång väg kvar. Slutligen redogörs det 

att tittaren får följa med en av Sveriges bästa poliser som jobbar med att göra ’’Södertälje till 

en bättre och tryggare plats’’ (Södertäljepolisen 2019: Säsong 1, avsnitt 12). I 

säsongsavslutningen i säsong 2 av programmet hävdar berättarrösten att Södertäljepolisen 

fortsätter med sitt oavbrutna jobb som kretsar kring att försöka förhindra att personer hamnar 

snett och att ’’upprätthålla lag och ordning runt om i Södertälje’’ (Södertäljepolisen 2019: 

Säsong 2, avsnitt 11). 

 

 15 



Sanna från TV-verksamheten Discovery Networks Sweden menar att syftet med programmet 

Södertäljepolisen är att skildra Södertäljepolisens väldigt varierande arbete och vardag. I 

programmet får tittaren följa patrullerande poliser som håller ställningarna inne i staden, 

radiobilarna som åker på pågående brott och utredarna som ska lösa komplicerade fall. Att 

det blev just Södertäljepolisen beror på att de är en av landets bästa poliser som ligger i 

framkanten när det gäller brottsbekämpningen (Sanna 2019). Motiveringen till detta program 

är således att Södertäljepolisen är Sveriges bästa poliser. Mikael Alfredsson är kommunpolis 

och har sitt lokalpolisområde i Södertälje. Han får frågan som berör realityserien 

Södertäljepolisen och programbeskrivningen som Sanna beskriver. Jag frågar således 

Alfredsson ’’håller du med om att Södertäljepolisen är en av landets bästa poliser som ligger i 

framkanten när det gäller brottsbekämpningen? Om ja, på vilket sätt?’’ Alfredsson skrattar 

och svarar skämtsamt ‘’vi är bäst i landet! Nej men jag vet inte varför de säger så det är inte 

vi. Vi är dock väldigt stolta över vårt arbete’’. 

  

Vidare talar han om vägavståndet som tidigare har lett till att Södertäljepolisen inte har fått 

hjälp så snabbt av andra poliser runt om i Stockholm. På så vis lärde sig Södertäljepolisen 

att hantera brottsligheten effektivt och självständigt främst kring bekämpningen av den 

organiserade brottsligheten. Detta fick sedan resten av Sveriges poliser i efterhand ta del av 

och ta lärdom av Södertäljepolisen arbete. Detta är Södertäljepolisen mycket stolta över. 

Alfredsson tillägger att Södertäljepolisen alltid försöker att vara prestigelösa. 

  

Attityder till mediebilden: 

Ungdomarna i studien håller med Alfredsson om att Södertäljepolisen inte är en av landets 

bästa poliser som ligger i framkanten när det gäller brottsbekämpningen. Elias hävdar att 

’’sån där propaganda som behövs för att TV-programmet ska verka intressant’’. Raul 

berättar att ’’ nej Södertäljepolisen är inte en av landets bästa poliser med dem gör så gott 

de kan’’. Raymond menar att detta ’’det är de absolut inte’’. I diskursen om Södertälje 

målar TV-programmet upp en bild av Södertäljepolisen, en bild som varken 

kommunpolisen Alfredsson och ungdomarna i studien med om. Ungdomarna är väldigt 

enade om att media porträtterar en negativ bild av 
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området främst när det kretsar kring programmet Södertäljepoliserna. Alex menar att 

TV-programmet Södertäljepolisen bidrar till en viss meningsproduktion och har ett starkt 

inflytande i samhället. Alex berättar ‘’ja nu ska de (media) uppmärksamma 

Södertäljepolisen. Har vi inte har fått nog av negativ uppmärksamhet i media. Kan de 

fokusera på en annan ort och skapa fördomar om de istället’’. Alex menar att svensk media 

har ett tolkningsföreträde gällande makt och vetande som sammanvävs in i diskurs om 

Södertälje. Gabriel hävdar att det är ’’fel av media att endast uppmärksamma ett visst antal 

poliser från en specifik stadsdel, såsom det görs i programmet Södertäljepolisen’’. Elias 

menar att hans uppfattningar inte är lika dominerande som medias. Elias talar om sig själv i 

relation till sin ålder, etnicitet och klass för att betona att han inte har ett lika starkt 

tolkningsföreträde som exempelvis svensk media:  

 

Jag är ung, har en utländsk bakgrund och jag bor i Södertälje. Vem tror du själv att folk tror 

mest på? Folk tror på det de ser och läser i media fastän de inte vet någonting om Södertälje. 

  

Elias är inte den enda som berättar om att Södertälje sammankopplas till den negativa bilden 

som befästs av media. Alla informanterna i studien förutom Raul anser att programmet 

Södertäljepolisen är vilseledande och uppmärksammar staden ur en negativ synvinkel. Alex 

redogör att programmet Södertäljepoliserna stärker fördomarna om att Södertälje är ett 

otryggt område. Alex berättar om ekonomiska aspekter som han menar är kopplade till 

programmets vinst. Han hävdar även att kriminalitet kan mätas utifrån det dödliga våldet i 

området och om polisen kan genomföra sitt jobb utan hinder: 

  

 Jag tycker att hela programmet är fejk alltihopa! Det finns kriminalitet här men om  

man jämför med västra Stockholm så blir folk mördade mycket oftare där än här. Det är  

ändå rätt stabilt här i Södertälje (…) Jag tror att media gör detta, speciellt med programmet 

Södertäljepoliserna för att Södertäljenätverket fick så mycket uppmärksamhet. Media vill 

fortfarande få det att se värre ut än vad det egentligen är för att det gynnar de rent ekonomiskt. 

Varför finns det inte Rinkebypolisen eller Rosengårdspolisen? I de där dessa områden kan inte ens 

polisen göra sitt jobb utan att bli utsatta för våld, bilbränder och sånt. I Södertälje kommer polisen 

och ingen bryr sig. 
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Alex talar om Södertäljenätverket för att poängtera att det har existerat en organiserad  

brottslighet. Media väljer att aktivt spinna vidare idén om att Södertälje fortfarande är utsatt 

och otryggt. Alex menar att detta handlar mer om ekonomiska gynnsamma faktorer som 

gynnar alla andra förutom Södertäljeborna eftersom det leder till fördomar om kriminella, 

våldsamma invandrare som de måste förhålla sig till. Raul är den enda i studien som förhåller 

sig positivt till TV-programmet Södertäljepolisen. Raul talar i goda termer när han tilldelar 

programmet dess innebörd. Han menar att det är viktigt för både Södertäljeborna och att 

samhället runtomkring i Sverige att ta del av det som händer i Södertälje och polisens viktiga 

roll i staden. Raul hävdar att ‘’programmet är jättebra. Den visar mycket som vi inte ser på 

dagen’’. 

  

Raul framställer en annan mediabild som benämns som en funktionell aspekt för 

allmänheten. Han menar att det vilar en otrygghet över Södertälje under kvällarna. Denna 

otrygghet alstras via programmet Södertäljepolisen för att Södertäljeborna och det resterande 

svenska folket ska få kännedom om vad som sker i Södertälje. Raul framställer området som 

en trygg plats för honom för att lokalkännedom, känner många i området och har bott i olika 

delar av Södertälje i 19 år. Raul berättar att denna trygghet är något som media framställer 

lika väl i programmet men brottsligheten betonas främst för att människor ska vara på sin 

vakt. Informanterna i studien talas om varierande åsikter när det handlar om programmet 

syfte och betydelse för samhället. Alla ungdomar i studien är dock medvetna om att 

programmet skapar en mediabild om Södertälje som en otrygg stadsdel. 
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3. TRYGGHETEN OCH OTRYGGHETEN: 

De sex unga männen i studien berättar om en trygghet som de upplever i Södertälje. De talar 

utifrån vissa termer som står oftast i relation till denna trygghet. Dessa termer, “tecken” är 

familjen, hemmet och vännerna. Ungdomarna betonar en social gemenskap som är 

kontextberoende. Utifrån en diskursanalys kan diskursens innehåll variera beroende på 

geografiska platser och olika sammanhang. Raul framställer tryggheten utifrån sin tillvaro i 

Södertälje och menar att ‘’såklart att jag känner mig trygg i Södertälje. Det är mitt område 

eftersom alla mina nära och kära bor här och de finns alltid i närheten. Sen så är även området 

mitt hem.’’ 

  

Rauls mening är relationell och beroende av specifika aktörer som han beskriver som nära 

och kära. Han hävdar även att Södertälje är hans område då han känner sig så hemma där och 

att den sociala gemenskapen är så relationell till området. Raymond redogör även för 

liknande aspekter. Raymond menar att den sociala gemenskapen berör en stor del av hans 

upplevda trygghet i staden. I denna konstruktion av gemenskap formas dock selektiva 

skildringar som utesluter exempelvis Södertäljepolisen från den upplevda tryggheten: 

  

 Jag känner mig trygg i Södertälje för jag känner så många folk här. Inte för polisen skull 

utan för att jag känner folk. Det är främst mina vänner, min familj och människor 

runtomkring mig i min vardag som bidrar till min upplevda trygghet. 

  

Raymond och Raul talar om tryggheten på ett liknande vis. Elias berättar om att tryggheten 

via en meningsproduktion som kretsar kring liknande termer som Raymond och Raul belyser. 

Elias talar om termen problem, för att förmedla hur en otrygghet kan gro i individers liv. 

Elias väljer att distansera sig från problemen genom att han tillämpar ett annat språkbruk. I 

hans meningsproduktion använder han sig av ordet “man”. I denna kontext blir Elias en slags 

förespråkare för hur vissa individer kan uppfatta sin trygghet och otrygghet: 

 

Ja känner mig trygg i Södertälje. Jag hade aldrig känt mig trygg i ett område som jag inte hade 

bott länge i för det hade jag inte kunnat kalla för hemma (…) Sen så är det lite speciellt i 

Södertälje då alla känner alla här. Man vet vem alla är och om man har ett problem så vet man 

ju  
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med vem och varför. Då är det lätt att vara försiktig och veta vad man ska göra för att inte göra 

bort sig. 

  

Meningsproduktionen i Elias uttalanden stabiliserar han en aspekt om en existerande 

otrygghet i Södertäljeområdet. Samtidigt som han själv inte inkluderar sig själv i denna 

mening ger han innebörd åt innebörden av att Södertäljeborna inte ska gör bort sig. För att det 

ska finnas en trygghet behöver det också finnas en otrygghet som kan sättas i relation till den 

upplevda tryggheten. Södertälje beskrivs som ett mynt med två sidor. Gabriel talar om 

liknande aspekter ‘’jag känner mig trygg i Södertälje men förr var jag lite mer delaktig i 

området. Jag hängde med fler kompisar härifrån och då kände jag mig tryggare.’’ 

  

 Samtidigt Gabriel berättar om en upplevd trygghet som består av en gemenskap bland familj 

och vänner så finns det även en otrygghet i Södertälje. Fem av sex ungdomar i studien hävdar 

att det finns mindre trygga områden i Södertälje. Trots att alla ungdomar i studien talar om 

tryggheten som en social gemenskap. Raul menar att det inte finns några otrygga områden 

eftersom han personligen känner mig hemma i alla delar av Södertälje. Detta är på grund av 

att han känner folk i olika delar av Södertälje. Gabriel menar att ’’det finns segregerade 

områden som är mer utsatta än andra’’. Elias menar att detta är en otrygghet som folk kan 

uppleva men som inte berör honom: 

  

 Det finns absolut otrygga “invandrartäta” delar av Södertälje, kanske inte för mig för jag känner 

folk där och umgås med folk där. Men det finns ställen som absolut inte vem som helst borde gå 

till. 

  

Elias är inte ensam om att tala om vissa “ställen” som kan uppfattas som otrygga. Två av  

ungdomar Chris och Alex nämner exakt vilka områden som är otrygga trots att jag frågar alla  

ungdomar specifikt vilka delar som är otrygga. Dessa otrygga områden är Geneta, Hovsjö, 

Fornhöjden, Ronna och Lina Hage. De fyra andra ungdomarna Raul, Raymond 

Elias och Gabriel beskriver otryggheten som något som bara finns någonstans i Södertälje. 

Utifrån en diskursanalys kan det tolkas som att dessa fyra ungdomar Raul, Raymond,Elias 

och Gabriel bidrar till en viss meningsproduktion om en otrygghet. Otryggheten ställs i  
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relation till deras upplevda gemenskap. Raymond menar att dessa otrygga delar är ’’ställen 

som jag inte har att göra med’’. Chris talar om en mer specifik otrygghet ‘’Geneta är otryggt 

även som man säger ’’hörnor’’ där det inte heller tryggt. Sen finns det flera otrygga platser 

såsom Hovsjö, Fornhöjden, Ronna och Lina Hage.’’ Chris redogör för fler specifika 

stadsdelar i Södertälje som han förknippar med otrygghet. Han menar att otryggheten är 

kopplat till narkotikahandel som existerar i dessa områden och väldigt öppet. För Chris 

handlar otrygghet om narkotika och annan kriminalitet. Detta betonar han genom att berättar 

om en kriminell verksamhet som sker i dessa så kallade “hörnor” i Södertälje. 

  

Den (o)trygga Södertäljepolisen: 

Otryggheten som nämns i media talar Chris om genom att använda ordval såsom kriminalitet, 

“hörnor” och olika områden i Södertälje såsom Gneta, Hovsjö, Fornhöjden, Ronna och Lina 

Hage för att förklara otryggheten. Elias använder sig av andra termer för att förklara 

otryggheten i stadsdelen: 

  

Jag känner mig otrygg i Södertälje på grund av polisen. De ska alltid hålla på och ställa massa 

dumma frågor speciellt när jag kör bil och blir stoppad av dem. När polisen vet att jag bor i 

Södertälje så blir jag direkt stämplad som kriminell (…)Deras ständiga kontroll. Jag känner mig 

förföljd av polisen hela tiden. 

  

Elias sammanväver otryggheten till en makt som kretsar kring makt och motstånd. Han  

menar att polisens ständiga kontroll är en makt som han försöker att frångå genom att göra  

motstånd. Motståndet är dock att han är medveten om att han ständigt blir förföljd av polisen  

och förhåller sig till ett vetande om att han anses som kriminell i polisens ögon på grund av 

hans bostadsområde. Alex och Elias nämner att deras etnicitet bär en aktiv roll i relationen 

mellan makt och motstånd. Alex berättar att: 

  

 Polisen ser en invandrare från Södertälje som kör en “Merca” (Mercedes-Benz) då blir det 

direkt katastrof i deras hjärnor. De stannar mig och är inställda på att jag antingen har rånat 

bilen eller att jag är kriminell. 

 

 21 



Alex och Elias talar om en diskurs där otryggheten är kopplat till polisens attityd till att 

ifrågasätta deras närvaro och motiv. Chris håller med om detta då han menar att han kan 

känna sig otrygg i Södertälje för att polisen ifrågasätter hans närvaro i offentliga miljöer. 

Detta menar Alex, Chris och Elias är en form av otrygghet som bottnar i en känsla av 

förföljelse, stigmatisering och kategorisering om att de som unga män i Södertälje tenderar att 

känna att de stämplas som kriminella. Detta beror på den exciterade negativa bilden av 

Södertälje som media aktivt målar upp och för att polisen ständigt ifrågasätter Chris, Elias, 

Alex och Raymond närvaro i stadsdelen. 

  

Kommunpolisen Alfredsson menar att ’’Södertäljepolisen arbetar med ungdomar främst 

gällande tryggheten i Södertälje’’. Han menar att polisen strävar efter att komma närmare 

medborgarna och att polisen är till för att vara ute bland medborgarna. Resurserna kan dock 

sätta stopp för detta och därför hävdar Alfredsson att polisen vill vara närvarande och ge 

återkoppling till ungdomarna för att leda unga rätt i tidig ålder. Alfredsson berättar att i 

skolorna runt om i Södertälje åker Södertäljepoliserna och talar om moral och etik. Detta 

gäller främst eleverna som går i årskurs 7. Vid dessa tillfällen tilldelas ungdomarna 

möjligheten att ställa frågor så att poliserna kan upplysa ungdomarna. Alfredsson menar att 

det är viktigt att människorna kan se ’’polisen bakom uniformen’’. Detta innebär att poliserna 

även är människor, som intar en roll som tillhör deras yrke för att de ska kunna fullgöra ett 

arbete. Att att relatera till polisen är svårt för Chris eftersom de skildras som två olika parter: 

 

Polisen vill inte vara på vår sida. Vi är oskyldiga men de vill alltid spela på motståndarsidan. Hur 

ska vi se på poliserna bakom uniformerna när de ser oss som kriminella invandrare från 

Södertälje? (…) Om vi var fina svenskar hade de aldrig behandlat oss på det sättet som de gör nu. 

  

Chris talar om en “motståndarsida”, en dikotomi som han menar skiljer polisen och 

ungdomarna åt i Södertälje. Denna dikotomi skapas av ifrågasättande etniskt svenska 

individer som bär uniform och andra individer av utländsk bakgrund från Södertälje. Chris 

menar att denna kontrast skapar osämjor och negativa attityder. Raul hävdar att det inte finns 

någon motståndarsida och att polisen gör sitt bästa för att utföra sitt arbete: 
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 Det är inte polisens fel att ungdomarna är stökiga. Polisen har inte så mycket resurser och lagarna, 

det är lagarnas fel! Vi har så milda lagar här i Sverige. Det är därför som polisen måste ifrågasätta 

ungdomarna så mycket tills de får tillräckligt med bevis för att ens kunna gripa de. 

  

Raul hävdar att polisen inte är otrygga. Han talar däremot om att lagarna inte är tillräckligt 

stränga och därmed behöver polisen ifrågasätta ungdomarna för att möjliggöra sitt arbete. 

Denna aspekt betonas inte av media. Ungdomarna Alex, Chris, Raymond och Elias uttalande 

tenderar att uppmärksammas i diskursen om Södertälje dock utifrån en negativ synvinkel. 

Dessa ungdomar framställs via media som polisens försök till att förhindra att ungdomar 

hamnar snett. Enligt Alfredsson strävar polisens strävar efter att komma närmare 

medborgarna och att polisen är till för att vara ute bland medborgarna. I diskursen om 

Södertälje beskrivs stadsdelen som ett parallellsamhälle. I Elias uttalande refererar han till 

Södertälje som en stad där alla känner alla. Den röda tråden i tryggheten i Södertälje kretsar 

kring gemenskapen som Södertäljeborna har format bland vännerna, familjen och hemmet. 
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4. MAKTFÖRBRYTARNA: 

Ungdomarna Chris, Elias, Alex och Raymond menar att polisen inte som en trygghetsfaktor i 

området. Dessa informanter menar att Södertäljepolisen inte bidrar till någon trygghet i 

området. Raul och Gabriel talar dock om polisen som en trygghet.  Gabriel hävdar att 

’’polisen bidrar till ett tryggare Södertälje’’. Raul menar att ’’polisen är till för oskyldiga och 

behövande människor’’. Att vara “behövande” och utsatt varierar i de ungas berättelser. Elias 

menar att ’’polisen är till för behövande människor såsom alkoholister på parkbänken’’. 

Raymond menar att han har varit en behövande och utsatt människa som inte längre vill vara 

det då han känner att Södertäljepolisen svek honom när han misshandlades. 

  

Rättvisa är ett term som är återkommande i informanternas berättelser gällande polisen i 

stadsdelen. Informanterna är enade om att polisen jobbar för någon form av rättvisa men 

Chris, Elias, Alex och Raymond hävdar att det inte är deras rättvisa som polisen syftar till. 

Raymond beskriver Södertäljepolisen som ständigt närvarande för de kriminella men inte för 

’’vanligt folk’’. Raymond menar att han är en vanlig människa, en människa som inte är 

kriminell som inte får ta del av rättvisan för att han inte känner sig prioriterad nog av polisen: 

  

Södertäljepolisen bryr sig inte om vanligt folk de bryr sig bara om maffior och sånt. De är 

på de kriminella inte på vanligt folk. Om det händer något med vanliga människor i 

Södertälje så tar polisen aldrig det på allvar. De går inte vidare med det. Polisen är till för 

de kriminella i Södertälje, de som begår brott. De bryr sig inte om resten. De patrullerar 

runt här i Södertälje på utsatta områden men de bryr sig inte vad som sker i andra finare 

delar av Stockholm där det säkert begås fler brott än här. De lämnar aldrig Södertälje för 

det är så utsatt (…) Polisen tänker bara på vad media säger och skriver (…) Polisen är här 

för att samla pengar de där maktförbrytarna. 

  

Raymond talar om att polisen utifrån tecken som berör svek och orättvisa. Raymond menar är 

han är ‘’vanligt folk’’ och individer som Raymond prioriteras inte av polisen. Han berättar 

således att polisen är hopplösa. För att sätta ord på sveket och orättvisan talar Raymond, 

Chris, Elias och Alex om ett ord, “maktförbrytare”. Chris förklarar ordet genom att applicera 

ordet i ett sammanhang som berör honom: 
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 Maktförbrytare är polisen och andra människor som jobbar för staten. De som har någon slags 

makt. Polisen utnyttjar den här makten (…) De förbryter makten och kan då kasta ner mig mot 

marken, stoppa mig utan anledning, slå mig och skrika på mig. 

  

Ordet “maktförbrytare” är ett återkommande ord i Raymond, Chris, Elias och Alex applicerar 

för att tala om polisen. Elias använder ordet för att berätta om en erfarenhet: 

  

Polisen i Södertälje är maktförbrytare hela högen. De drog ut mig ur bilen, kastade ner mig på 

maken och tvingade mig att ta av mig kläderna mitt på motorvägen! Framför alla! Kan du förstå 

vilka maktförbrytare de är? 

  

Elias applicerar ordet i en kontext för att förklara ett svek som han kände, en orättvisa som 

han inte kunde påverka. Polisen enligt Elias har en sådan makt att de kan exempelvis dra ut 

honom ur bilen kasta ner honom på marken och tvinga honom till visitation utan kläder i 

trafiken. Elias menar att detta är en effekt av att polisen har en slags statlig makt som de 

väljer att aktivt utnyttja i förhållande till ungdomarna. I diskursen om Södertälje talar Alex 

om polisen i staden och tillämpar även samma ord: 

  

Du vet väl att polisen här stannar alltid invandrare när vi kör i Södertälje. De är maktförbrytare och 

de kan inget annat än att trakassera oss helt i onödan. De har makt att ifrågasätta oss helt utan 

anledning och minsta lilla motstånd så åker vi direkt in i fängelset (…) Maktförbrytarna kan bara 

trakassera oss invandrare. 

  

Alex känner en ständig förföljelse som Södertäljepolisen utsätter honom för på grund av hans 

utländska bakgrund. Raymond, Chris, Elias och Alex talar om att de inte upplever att de inte 

blir tilldelade någon rättvisa när de utsatts för något olaglig, samtidigt känner de sig ständigt 

förföljda av polisen även när de är oskyldiga. Raymond menar att detta beror på att ’’vi är 

vanligt folk men inte är så vanliga på grund av att vi bor och vistas i Södertälje’’. 

  

Ungdomarna i studien vet inte hur polisen kan bli bättre i området. Raul menar att det ’’är  

lagarna som behöver skärpas för att polisen ska kunna bli bättre på sitt arbete’’. Elias talar  

om att ’’om de slutar vara maktförbrytare så kanske de blir bättre poliser’’.  
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Chris hävdar att det är en relationell fråga ’’om jag skulle bo inne på Östermalm så skulle 

polisen behandla mig mycket bättre. Polisen kan inte bli bättre här för de har ingen anledning 

till att behandla oss med respekt’’. De sex ungdomarna i studien får därmed frågan om de 

någonsin skulle vilja arbeta som poliser i Södertälje för att öka tryggheten i stadsdelen. Alla 

sex ungdomar svarar nej på den frågan. Gabriel menar att ’’Det är ett komplicerat arbete och 

jag har inget intresse av det’’. Alex svarar skämtsamt och säger ’’Aldrig i livet vem vill jobba 

som polis?’’ . Raul hävdar att ’’ Det hade jag inte velat och absolut inte i Södertälje. Det är 

för mycket huvudvärk’’ . Det finns en övervägande attityd bland ungdomarna att de inte vill 

arbeta inom polisyrket. Ungdomarnas gruppbildningar och “sanningar” om polisens arbete 

väcker inte ungdomarnas intresse för att skapa trygghet. Det handlar snarare om en otrygghet 

som Gabriel refererar till ’’ett komplicerat arbete’’. 

  

Kommunpolisen Alfredsson talar om Södertälje som ett mångkulturellt område. Det finns 

en särskild målgrupp i området som Södertäljepolisen vill nå ut lite ytterligare till och 

hävdar att ’’vi vill att folk ska komma fram till oss. Vi alla är tillmötesgående’’. Alfredsson 

berättar även om att det finns så många olika nationaliteter i Södertälje och 

Södertäljepolisen vill nå ut till hela befolkningen. Det kan uppstå språkbarriärer som 

försvårar Södertäljepolisens arbete och individernas samhällssituation att komma in i 

samhället. 
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5. SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION: 

Syftet med studien är att undersöka hur unga män i Södertälje ser på tryggheten och 

otryggheten i staden som ett socialt och kulturellt rum. I diskursen om Södertälje skildrar 

svensk media, den hegemoniska kraften staden ur en negativ synvinkel. Media skapar myter 

och fördomar om staden som ungdomarna i studien förhåller sig generellt väldigt negativt till. 

Dessa myter skapar en antagonism mellan ungdomarna och media. I diskursen om Södertälje 

uppmärksammas även Södertäljepolisen som aktörerna som ’‘upprätthåller lag och ordning 

runt om i Södertälje’’ (Södertäljepolisen 2019: Säsong 2, avsnitt 11). Denna mediebild håller 

två av ungdomarna i studien med om. De fyra andra ungdomarna menar att sådana 

skildringar skapar fördomar om staden. 

  

Ungdomarnas attityder till polisen och media fyller en viktig funktion då det är en del av 

samspelet med samhället och ett sätt att uttrycka sin identitet och grupptillhörighet. Fyra av 

de sex unga männen i studien talar utifrån begreppet “maktförbrytare” för att uppmärksamma 

en del av diskursen om Södertälje som sker på individnivå. Genom att de tillämpar en 

specifik meningsproduktion för att beskriva sin verklighet representerar ungdomarna en 

sanning som media inte alls uppmärksammar på samma vis. Utifrån media kan Södertälje ses 

som en nodalpunkt där tecken såsom kriminalitet, våld, hot och segregation är sammanvävda 

med varandra för att formar en sanning om staden. Ungdomarna i studien menar att 

Södertälje är en flytande signifikant vars innebörd inte är helt bestämd. Detta menar 

ungdomarna är för att de inte får representera sin del av diskursen om staden i media. Dessa 

unga män hävdar att Södertälje är en flytande signifikant för att media har tilldelat felaktiga 

myter om Södertälje. Ungdomarna och media är i kamp med varandra då de skildrar två olika 

diskurser om Södertälje och stadens trygghet och otrygghet. 

  

Det sammanlagda intrycket av intervjuerna tyder på att de unga ger mening åt tryggheten 

genom att sätta olika termer i förhållande till varandra. Familjen, hemmet och vännerna är 

termerna som ger mening åt trygghet för alla sex ungdomarna. När dessa sätts i relation till 

stadsdelen porträtteras en gemenskap där ungdomarna hävdar att sanningen om Södertälje 

exciterar. Det går inte att förstå samhället om inte någon från den upplevda gemenskapen  
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representerar den. Men för att det ska finnas en trygghet så behöver det även finnas en 

otrygghet. Termerna som förknippas med otrygghet är enligt Alex, Raymond, Raul, Chris och 

Elias Södertäljepolisen. Elias talar om vissa “ställen” som kan uppfattas som otrygga. Chris  

och Alex nämner exakt vilka områden som Geneta, Hovsjö, Fornhöjden, Ronna och Lina 

Hage. De fyra andra ungdomarna Raul, Raymond, Elias och Gabriel beskriver otryggheten 

som något som bara finns någonstans i Södertälje. Chris talar om en mer specifik otrygghet 

som “hörnor”. 

  

Otryggheten och tryggheten i Södertälje enligt de sex ungdomarna är kontextuell och kan 

variera beroende på geografiska platser och sammanhang. Otryggheten existerar således där 

ungdomarna inte identifierar sig eller där den lokalkännedomen brister. Raymond refererar 

till dessa otrygga delar av stadsdelen som ’’ställen som jag inte har att göra med’’. Gabriel 

hänvisar till otrygga områden som “invandrartäta” delar av Södertälje. Denna otrygghet 

känner han dock inte av eftersom känner folk där och umgås med folk där. Elias menar att 

dessa otrygga delar av Södertälje är ’’ställen som absolut inte vem som helst borde gå till’’. I 

artiklarna och i TV-programmet Södertäljepolisen uppmärksammas Södertälje ur liknande 

framställningar. I denna aspekt stämmer ungdomarnas utsagor överens med den hegemoniska 

interventionen sätt att skildra Södertälje. 

  

Etnicitet är en återkommande term som ungdomarna refererar till för att beskriva en del av 

identiteten och gruppbildningar i diskursen om Södertälje. Alex, Chris, Raymond och Elias 

betonar att orättvisorna och otryggheten som de utsätts för av Södertäljepolisen bottnar sig i 

att de är invandrare. Dessa fyra ungdomar förhåller sig negativt till Södertäljepolisen. 

Ungdomarna tenderar att tala om Södertäljepolisen som maktförbrytare, orättvisa, otrygga 

och diskriminerande. Gabriel och Raul talar om Södertäljepolisen som goda aktörer som är 

viktiga för stadens trygghet.  

 

Alla ungdomarna i studien menar att media uppmärksammar segregationen och 

“invandrartäta” stadsdelar i Södertälje ur en annan synvinkel som gynnar media. I exempelvis 

TV-programmet Södertäljepolisen upplever fem av sex ungdomar att programmet porträtterar 

en negativ bild av Södertälje. Alla ungdomarna i studien håller dock med kommunpolisen  
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Alfredsson om att Södertäljepolisen inte är en av landets bästa poliser som ligger i 

framkanten när det gäller brottsbekämpningen. TV-programmet Södertäljepolisen målar 

således upp en bild av polisen i Södertälje som varken kommunpolisen Alfredsson eller 

ungdomarna håller med om. 
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6. REFERENSER, KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING: 

 

Otryckta källor: 

1. Intervju med Alex. 

Yrke: Anställd inom Scania. 

Intervjudatum: 1/12-2019. 

Intervjuns längd: 125 minuter. 

  

2. Intervju med Chris. 

Yrke: Student. 

Intervjudatum: 20/11-2019. 

Intervjuns längd: 119 minuter. 

  

3. Intervju med Elias. 

Yrke: Väktare. 

Intervjudatum: 23/11-2019. 

Intervjuns längd: 130 minuter. 

  

4. Intervju med Gabriel. 

Yrke: Student. 

Intervjudatum: 2/12-2019. 

Intervjuns längd: 132 minuter. 

  

5. Intervju med Mikael Alfredsson (Affe) 

Yrke: Kommunpolis 

Intervjudatum: 29/10-2019 

Intervjuns längd: 45 minuter. 

  

6. Intervju med Raul. 

Yrke: Byggare. 

Intervjudatum: 16/12-2019. 
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Intervjuns längd: 122 minuter. 

 

7. Intervju med Raymond. 

Yrke: Företagare. 

Intervjudatum: 18/11-2019. 

Intervjuns längd: 135 minuter. 

  

8. Intervjufrågor via mejl med Sanna 

Yrke: Jobbar på TV-verksamheten Discovery Networks Sweden. 

Intervjudatum: 25/10- 2019. 

  

Tryckta källor: 

Elektroniska källor: 

Discovery Networks Sweden. Södertäljepolisen. 2 oktober 2018. Säsong 1 avsnitt 1 

Södertäljeborna sluter upp. 

Discovery Networks Sweden. Södertäljepolisen. 9 oktober 2018. Säsong 1 avsnitt 2.  Ett 

gammalt fall återupptas. 

Discovery Networks Sweden. Södertäljepolisen. 18 december 2018. Säsong 1 avsnitt 12. 

Tragisk familjeolycka. 

Discovery Networks Sweden. Södertäljepolisen. 15 april 2019. Säsong 2 avsnitt 11. Åtalas 

för mord på mammans pojkvän. 

Discovery Networks Sweden. Södertäljepolisen. 20 augusti 2019. Säsong 3 avsnitt 1. 

Rockband omkommer i dödskrasch. 

  

  

Pilsetnek, Nellie. 2016. Geneta, Ronna och Lina – bland Sveriges farligaste områden. LT, 9 

februari. https://www.lt.se/artikel/geneta-ronna-och-lina-bland-sveriges-farligaste-omraden 

  

Rundberg, Hampus. 2015. En arabisk stad mitt i Sverige. SVT, 10 december.  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/en-arabisk-stad-mitt-i-sverige 
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Thoresson, Anders. 2005. Smygrasismen är värst. Aftonbladet, 28 december. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6n3daz/smygrasismen-ar-varst 

  

Wilson, Malou. 2016.Polisens lista: Här är de 60 mest utsatta områdena i Sverige. 

Nyheter24, 3 juni. 

https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/927894-polisens-lista-har-ar-de-60-mest-utsatta-omraden

a-i-sverige 
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7. BILAGOR: 

De sex ungdomarnas intervjufrågor: 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön och ålder? 

2. Hur länge har du bott i Södertälje? 

3 . I vilken del av Södertälje bor du i? 

4. Har du bott i flera områden i Södertälje? 

5. Är du född i Sverige? Om nej, i vilket land är du född i? 

  

Intervjuguide 

1. Känner du dig trygg i Södertälje? -  Om ja, vem eller vad bidrar till denna trygghet? 

  

2. Finns det statsdelar av Södertälje som är mindre trygga? Om ja, vilka? 

  

3. Vad tycker du om att media uppmärksammar brottsligheten i Södertälje utifrån exempelvis 

programmet “Södertäljepoliserna”? 

  

4. Tror du att Södertäljepolisen är en av landets bästa poliser som ligger i framkanten när det 

gäller brottsbekämpningen? 

 

5. Vad anser du om polisen i Södertälje? 

  

6. Vem är polisen till för? 

  

7. Vad är bra med Södertäljepolisen? Vad är mindre bra? 

  

8. Har du befunnit dig i en situation där du har stött på polisen i Södertälje? Om ja, berätta 

hur du kände dig i detta möte? 

 

9. Hur bemötte du polisen och hur upplevde du att poliserna bemötte dig? 
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10. Anser du att Södertäljepoliserna bidrar till tryggheten i området? 

  

11. Hur känner du när du ser en polis i Södertälje? 

  

12. På vilket sätt skulle polisen kunna bli bättre? 

  

13. Skulle du vilja arbeta som polis i Södertälje? 

  

Intervjufrågor till kommunpolisen i Södertälje: 

1.Hur arbetar polisen med ungdomarna i Södertälje främst gällande tryggheten i staden? 

Strävar poliserna efter något specifikt? 

 

2. Håller du med om att Södertäljepolisen är en av landets bästa som ligger i framkant när det 

gäller brottsbekämpning? Om ja, på vilket sätt? 

 

3. Finns det någon särskild målgrupp i Södertälje som Södertäljepolisen vill nå ut lite 

ytterligare till? Om ja, varför? 

 

Intervjufrågor till Discovery Networks Sweden: 

1.Vad tycker ni är viktigast med TV-programmet Södertäljepolisen? 

 

2. Vad uppmärksammas just polisen i Södertälje i detta program? 

 

1. Är det möjligt att få en beskrivning om programmet som ni tycker skildrar en rättvis bild 

av TV-programmet? 
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