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Sammanfattning  
Att ett områdes strukturella faktorer kan ha en inverkan på ungdomars attityder, upplevelser 

och benägenhet att rapportera brott är något som har framställts i forskning. Det har även 

påvisats att förtroendet för polisen kan ha sin grund i strukturella omständigheter som att vara 

bosatt i ett socialt utsatt område vilket ofta kännetecknas av en omfattande problematik med 

etnisk och ekonomisk segregation och hög arbetslöshet. Denna studie uppmärksammar vad 

det är som utmärker förtroendet för polisen bland unga vuxna med utländsk bakgrund och hur 

tystnadskulturen fungerar i socialt utsatta områden. Studien belyser frågor som rör deras 

områden, deras förtroende för polisen och hur tystnadskulturen omkring de fungerar. Det 

material som ligger till grund i studien har samlats in genom tio semistrukturerade intervjuer 

med fem killar och fem tjejer i åldrarna 18 - 25 år.  Materialet analyserades genom George 

Homans sociala utbytesteori, Zygmunt Baumans ”Vi” och ”De”, David O. Arnolds definition 

av subkulturer och Loic Waquants begrepp territoriell stigmatisering. Resultatet visar att 

samtliga intervjupersoner inte har ett förtroende för polisen och att de upprätthåller 

tystnadskulturen i deras områden på grund av olika orsaker. Dessa orsaker beskrivs som 

rädsla, misstro mot polisen och obenägenhet att involvera sig med kriminella i området. 

Intervjupersonerna talar i denna studie om livet i dessa områden och berättar om deras 

upplevelser med bland annat polisen.  

Nyckelord 

Socialt utsatta områden, utländsk bakgrund, polisen, förtroende, tystnadskultur.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering  

“Om någon skulle bli klippt, det finns inget snack om mordet 

Orten håller tyst och låter nära sköta ordet 

Ingen säg ett knyst, för ingen här vill lägga golen” 

- Abidaz, råknas 2013.  

Abidaz är en svensk hiphopartist som är född i Eritrea men uppvuxen i en av Stockholms 

förorter. Detta är ett utdrag från en av hans låtar där han beskriver hur man i “orten” inte talar 

om brott som har skett utan att man förbiser det, vilket kan påvisa det samhälleliga fenomen 

som kommer att behandlas i detta arbete. I detta utdrag refererar han till ordet “klippt” vilket 

innebär ett mord. Han menar att man endast talar om det som har skett mellan varandra och 

att man håller tyst om det för polisen och personer utanför områdets krets eftersom man inte 

vill “gola”.  

 

I Sverige finns det enligt polisrapporten “Utsatta områden - Social ordning, kriminell 

struktur och utmaningar för polisen” (2017) 61 områden som i olika utsträckningar är utsatta 

för både allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer. Av dessa är 23 områden 

bedömda till särskilt utsatta områden (Åberg, 2019). Ett socialt utsatt område kännetecknas 

ofta av en genomgripande problematik med etnisk och ekonomisk segregation, hög 

arbetslöshet, låg utbildningsnivå, otrygghet, kriminella nätverk som har en inverkan på det 

lokala samhället, samt höga ohälsotal (Skinnari et al, 2019). Dessa typer av förhållanden 

kräver huvudsakligen polisiär närvaro och insatser för att lyckas lösa den rådande 

problematiken. Ett särskilt utsatt område utställer en problematik som till stor del kräver 

gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att lösa de problemen som existerar. Den 

brottslighet som förekommer i dessa områden kan anmärka sig genom våldshandlingar, 

upplopp, narkotikahandel samt annan brottslighet som har en inverkan på invånarna både 

direkt och indirekt (Noa, 2015). Det finns även en motvillighet enligt polisen i särskilt utsatta 

områden att medverka i rättsprocessen och det kan även uppstå systematiska hot och 

våldshandlingar mot målsägare och vittnen (Skinnari et al, 2019).  
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I socialt utsatta områden ses ett samarbete med polisen som ett avsteg från normen (Skinnari 

et al, 2018). Detta beror på att tystnad har blivit en etablerad norm i vissa grupper av boende 

där det framkommer att man inte pratar med polisen i dessa områden. De förklarar även att 

individer som tar kontakt och larmar till polisen beskrivs som golare vilket kan leda till att de 

individerna blir uteslutna ur gruppen på grund av att de har svikit lojaliteten. Med det blir det 

även tydligt att tystnads normen påverkar rättsväsendets förutsättningar att arbeta. Författarna 

hävdar att de höga brottssifforna i utsatta områden kan leda till att allmänhetens förtroenden 

för polisen minskar och att människor inte ringer till polisen när de bevittnar ett brott.  

 

Förtroende för polisen är inte bara viktigt för samhället utan även för deras legitimitet och om 

detta inte finns försvårar det möjligheten för polisen att utföra sitt arbete (Blixt, 2007). 

Förtroendet för rättsväsendet skiljer sig åt mellan olika befolkningsgrupper. Studier visar att 

förtroendet påverkas av förhållanden hos olika individer och dess omgivning genom 

personliga erfarenheter av rättsväsendet. Det har även påvisats att olika minoritetsgruppers 

förtroende för polisen kan bero på strukturella omständigheter såsom att vara bosatt i socialt 

och ekonomiskt utsatta områden där förtroendet för polisen av olika faktorer är lägre. 

Forskning av Francis Boateng (2016) påvisar även att individens nivå av förtroende varierar 

beroende på vilket område man bor i. 

 

Tystnadskultur är ett begrepp som ofta används i den svenska offentliga debatten, främst när 

det gäller händelser som individer inte vill yttra sig om (Skinnari et al, 2019). I allmänhet 

handlar det om tystnad inom ett begränsat område och det brukar bland annat gälla 

missförhållanden, sexuella trakasserier och ekonomiskbedrägeri. När begreppet används i 

samband med brottslighet framställer det vanligtvis ett problem som rättsväsendet arbetar 

med, vilket är att få information av vissa grupper eller specifika områden. Enligt Skinnari et 

al, (2019) kan tystnadskultur vara en benämning på en kollektiv norm som kan anses vara ett 

system där man inte vill samarbeta med rättsväsendet. Detta är något som sammankopplas 

med kultur vilket tillkännager ett normsystem som vissa individer socialiseras in i. Dock 

brukar orsaken till att inte samarbeta med rättsväsendet variera från individuella skäl till en 

regelrätt tystnadskultur. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att kvalitativt studera tystnadskulturen och förtroendet för polisen 

bland unga vuxna med utländsk bakgrund i socialt utsatta områden. Vi vill närmare 

undersöka de bakomliggande orsakerna till tystnadskulturen och vad det är som utmärker 

unga vuxnas förtroende för polisen. Det finns forskning som belyser att det finns en 

tystnadskultur och ett bristande förtroende för polisen i socialt utsatta områden. Dock belyser 

de inte invånarnas perspektiv i lika stor utsträckning och där kan en kunskapslucka fyllas. För 

vår studie har vi valt följande frågeställningar:  

 

1. Vad utmärker förtroendet för polisen bland unga vuxna med utländsk bakgrund i 

socialt utsatta områden?  

2. Hur fungerar tystnadskulturen i socialt utsatta områden?    

1.3 Disposition  

Denna uppsats besår av sex olika avsnitt. I avsnitt två presenteras tidigare forskning där olika 

relevanta vetenskapliga rapporter och artiklar sammanfattas som redogör för forskningsfältet. 

Det tredje avsnittet fokuserar på teoretisk och begreppslig referensram som omfattar George 

Homans sociala utbytesteori, Zygmunt Baumans ”Vi” och ”De”, David O. Arnolds definition 

av subkulturer och Loic Waquants begrepp territoriell stigmatisering, som ligger till grund i 

denna studie. I det fjärde avsnittet, metod, förklaras den kvalitativa analys ansatsen. Vidare 

presenteras en diskussion och motivation kring de metodval som har tillämpats i studien 

Vidare innefattar metodavsnittet en beskrivning av insamlingsproceduren, tillvägagångssättet 

och intervjupersonerna. I det femte avsnittet introduceras studiens resultat och analys. I det 

avsnittet presenteras utdrag från intervjuerna som tolkas och analyseras. I det sjätte och sista 

avsnittet presenteras en avslutande diskussion som inleds med en sammanfattning av studiens 

resultat. Därefter diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning, teori och metod. Det 

sjätte avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning inom forskningsfältet.  

 



 7 

1.4 Uppsatsens huvudbegrepp  

1.4.1 Socialt utsatta områden  

Ett socialt utsatt område kan beskrivas som ett specifikt avgränsat område som kännetecknas 

av social och ekonomisk utsatthet där kriminella har inflytande på områdets invånare (Noa, 

2017). Dessa områden erhåller riskfaktorer som kan bidra till en bristfällig framtidstro som 

exempelvis arbetslöshet, ohälsa men även en misslyckad skolgång. Det kan också bero på 

strukturella faktorer som de yttre förhållandena i området. 

1.4.2 Tystnadskultur   

Tystnadskultur kan handla om att individer väljer att inte berätta om händelser som har 

inträffat (Skinnari et al, 2019). Denna tystnad brukar gälla inom en begränsad grupp individer 

när det gäller missförhållanden, sexuella trakasserier och ekonomisk förskingring. I denna 

studie kommer begreppet tystnadskultur användas i relation till individer i socialt utsatta 

områden och deras benägenhet att inte rapportera brott och samarbeta med polisen. När man 

använder benämningen i samband med brottslighet redogör det för vilka svårigheter 

rättsväsendet kan ha för att få ut information från en del grupper i samhället eller områden.  
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2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras relevant forskning för studien som belyser de kunskapsluckor vi 

vill fylla. För att strukturera avsnittet har vi valt att tematisera de olika vetenskapliga 

artiklarna och rapporterna i tre olika kategorier; områdets påverkan, etnicitet och samarbete 

med polisen.  

2.1 Områdets påverkan  

Francis D. Boateng (2016) genomförde en studie i Ghana där han undersökte orsakerna till 

varför vissa bostadsområden har ett större förtroende till polisen i större utsträckning än 

andra. Trots att detta är en studie som har genomförts i ett annat land finner vi att den är 

relevant för vår studie. Vi tror att dessa mekanismer som presenteras även kan gälla i socialt 

utsatta områden i Sverige. Boateng (2016) undersökte närmare varför personer som bor i 

specifika områden har mer eller mindre tillit till polisen än andra. Detta gjorde han genom att 

analysera enkätsvar från 1024 invånare från 25 olika samhällen i Ghana. Målgruppen för 

studien var individer över 18 år som är bosatta i urbana områden.  

Boateng hävdar att invånarnas inkomstnivåer och utbildning påverkar hela områdets 

förtroende för polisen. Han menar att områden som har högre inkomst har ett större 

förtroende för polisen än de med lägre inkomst. På liknande sätt har utbildningsnivån en 

påverkan på förtroendet för polisen. Individer bosatta i områden där majoriteten är 

högutbildade visar ett större förtroende för polisen (Boateng, 2016; Blixt, 2007). Detta 

resultat kan förklaras enligt Boateng utifrån konfliktteorin. Han hävdar att individer med hög 

inkomst och utbildning anses vara skyddade av polisen medan individer i den lägre klassen, 

alltså de med lägre inkomst och utbildning, konstant övervakas av rättsväsendet (Boateng, 

2016). Genom detta blir det uppenbart att områden med högutbildade och höginkomsttagare 

behandlas bättre av polisen än individer som bor i områden där majoriteten är 

låginkomsttagare. Till följd av att dessa individer får en bättre behandling av polisen förstärks 

deras relation och förtroendet för varandra. I kontrast till det blir relationen mellan polisen 

och de områdena med låginkomsttagare sämre och interaktionen mellan de blir mer 

aggressiv.  
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Slocum et al, (2010) skriver i artikeln “Neighborhood structural characteristics, individual -

level attitudes and youth’s crime reporting intentions” om olika bostadsområden i USA. De 

undersöker närmare dess strukturella faktorer, enskilda attityder och upplevelser med 

utgångspunkt att analysera ungdomars avsikter att rapportera brott. De granskar även om 

bostadsområdets strukturella faktorer har en inverkan på om man väljer att rapportera brott 

eller inte genom dess intryck på individers attityder och uppfattningar. Författarna beskriver 

hur “stop snitching” fenomenet har väckt ny uppmärksamhet om brottsrapportering. De 

menar att denna uppmärksamhet främst fokuserar på ungdomar i innerstaden. Ofta förmedlas 

detta genom hiphopmusik där ett budskap tydliggörs: rapportera ett brott och du kommer 

straffas för det.  

Det de påvisar i studien är att ungdomar som bor i stadsdelar med hög fattigdom är mindre 

benägna att rapportera brott som de uppmärksammar i sin stadsdel eller samhället i allmänhet 

(Slocum et al, 2010). Författarna menar att benägenheten att rapportera brott kan påverkas 

genom ungdomarnas förhållande till kriminella, deras attityder gentemot polisen, deras 

uppfattningar och risken att bli ett offer. Genom studiens resultat skriver författarna att 

kvinnor och yngre studenter är mer benägna att rapportera brott än män och äldre studenter. 

Det framkommer också att svarta och latinamerikaner är mindre villiga att rapportera brott än 

vita. Samtidigt skriver författarna att ungdomar med negativa attityder gentemot polisen är i 

lägre grad villiga att rapportera brott jämfört med dem ungdomar med positiv attityd. 

Sammanfattningsvis menar författarna att bostadsområdets strukturella faktorer kan ha en 

inverkan på ungdomarnas attityder och upplevelser vilket i sin tur kan påverka deras 

benägenhet att rapportera brott. 

Författarna beskriver hur ungdomar som har en positiv inställning gentemot polisen är i hög 

grad mer benägna att anmäla brott (Slocum et al, 2010). Däremot finner de även att verkliga 

erfarenheter med polisen egentligen inte har någon effekt på rapportering av brott. Detta 

gäller oavsett om upplevelserna är positiva eller negativa. En hypotes som även blir 

motbevisad i studien är avsikten att rapportera till polisen ifall risken finns att man själv blir 

utsatt för brott. Författarna menar då att ungdomar som har större risk att bli utsatta är mer 

villiga att rapportera brott.  
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Det första temat är relevant för vår studie då vi anser att området är en fundamental del för att 

kunna undersöka individer som bor i socialt utsatta områden. Områdets strukturella faktorer 

kan påverka individernas förtroende för polisen vilket bidrar till att tystnadskulturen 

upprätthålls. Boatengs (2011) undersökning är relevant för oss då han har avgränsat sig till 

urbana områden och undersöker individers förtroende för polisen. Även Slocum et al, (2010) 

har avgränsat sig till specifika områden som beskriver strukturella faktorer som kan ha en 

påverkan på individers benägenhet att rapportera brott. Det som är intressant i båda dessa 

artiklar är att de nämner att låg utbildning och fattigdom kan ha en påverkan på individers 

förtroende för polisen och deras benägenhet att rapportera brott. Eftersom vi också har valt att 

avgränsa oss till socialt utsatta områden som kännetecknas av individer med låg 

utbildningsnivå, hög arbetslöshet och ekonomisk utsatthet, är dessa forskningsstudier väldigt 

betydelsefulla för vår studie. Vi tror även att dessa forskningsstudier är relevanta i svensk 

kontext fastän de är genomförda i Ghana och USA. Detta eftersom vi anser att det som 

kännetecknar områdena i studierna är liknande till de områdena vi ska undersöka.  

2.2 Etnicitet  

Etnisk tillhörighet eller grupp är en slags social organisation som förutsätter samhörighet med 

olika identitetsmarkörer (Anthias, 2002).  Dessa identitetsmarkörer fungerar som en sorts 

”kod” för allmänheten som utmärker medlemskap i en specifik grupp. De kan vara kultur, 

ursprung, språk och hudfärg. Enligt Nagel (1994) är etnicitet något som ständigt 

rekonstrueras. Konstruktionen av etnisk identitet och kultur är följden av både struktur och 

effekten som framförs av etniska grupper och samhället i stort. Etnicitet ses som resultatet av 

handlingar som genomförs av etniska grupper när de bildar och ombildar sin självdefinition 

och kultur. Dock kan etnicitet utformas av yttre sociala, ekonomiska och politiska processer 

samt aktörer när de strukturerar och omstrukturerar etniska grupper och definitioner. Enligt 

Nagel (1994) kan denna uppfattning av etnisk identitet avspegla ursprung som en form av 

kreativa val för individer och grupper när de identifierar sig själva och andra på etniska sätt.  

Dahlstedt och Lozics (2017) artikel “Managing urban unrest: problematising juvenile 

delinquency in multi-ethnic Sweden” fokuserar på representationer av den oro som ungdomar 

upplever i svenska multietniska områden. Författarna beskriver att en dominerande orsak till 

att ungdomar hamnar i problem och kriminalitet handlar om att området de bor i har en hög 

grad av invandrare.  Sernhede (2011) hävdar även i sin artikel “School, Youth Culture and 

Territorial Stigmatization in Swedish Metropolitan Districts” att det finns en 
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genomträngande ungdomskultur i dessa områden och deras kulturer som skapats inom 

området kan ses som norm samhällen. Dessa invånare har en tendens att upprätthålla starka 

etno-kulturella samhällen, vilket i sig kan forma ett slags parallellt samhälle (Dahlstedt & 

Frempong, 2018). I dessa parallella samhällen finns det en risk att regler, normer, och sociala 

koder utvecklas som senare gör att de hamnar utanför det svenska samhället.  

Ungdomarna i dessa områden är födda och uppvuxna i Sverige men identifierar sig själva 

med deras föräldrars födelseland, invandrarbakgrund och området de bor i (Dahlstedt & 

Lozics, 2017). En avsaknad av svensk identitet och en majoritet av invandrare i området leder 

till att ungdomarna utvecklar en misstro mot samhället, dess institutioner och dess 

företrädare. Dock är det viktigt att understryka att föräldrarnas invandrarbakgrund ofta är 

förknippat till en otillräcklig kunskap i svenska och bristande integration i samhället. 

Ytterligare ett problem som författarna nämner med föräldrars invandrarbakgrund är att de 

har erfarenhet av att bo i länder med politiska och kulturella system som är annorlunda än 

Sveriges. Skinnari et al (2019) hävdar att man i dessa länder lär sig att undvika polisen då de 

ofta är korrupta. Detta är något som senare förs vidare till den yngre generationen där de lär 

sig att inte prata med rättsväsendet. Rättskipning och medling är något som även förekommer 

i dessa områden. Det finns en tradition om att man löser konflikter sinsemellan utan att 

involvera kommunen, myndigheter eller polisen (Skinnari et al, 2018; Noa, 2017).  

I socialt utsatta områden finns det en hög andel invandrare med olika kulturer och 

bakgrunder. Eftersom vi har valt att avgränsa oss till unga vuxna med utländsk bakgrund är 

dessa forskningsstudier som har presenterats ovan relevanta. Studier i detta tema är viktiga 

för vår undersökning då de förklarar urbana områden och individers förtroende för samhället 

med etnicitet som grund. Men även för att en etnisk identitet och kultur bildas genom 

samhällets strukturer såsom sociala och ekonomiska processer. Etnicitet kan ha en påverkan 

på individers förtroende för polisen och därför har vi valt att använda oss av forskning som 

berör det.  

2.3 Samarbete med polisen  

I artikeln “The Sliding Scale of Snitching: A Qualitative Examination of Snitching in Three 

Philadelphia Communities” analyserar författarna Clampet-Lundquist et al (2015) 77 

intervjuer om hur unga afroamerikaner, latinamerikaner och vita män i USA upplever 

polisens arbete. De studerar även hur dessa unga män ser på ett samarbete med polisen samt 
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vad de anser vara att tjalla. Författarna argumenterar för att individers upplevelser av polisens 

närvaro i missgynnade områden är det som formar deras inställning till att inte samarbeta 

med polisen.  

Clampet-Lundquist et al (2015) skriver att definitionen av begreppet tjalla är svårt att 

konkretisera eftersom det kan ha flera olika innebörder. Exempel på några som kan anses 

vara tjallare inkluderar individer som åker fast av polisen för olagliga gärningar och ger 

information om andra. Det inkluderar även individer som inte är inblandade i kriminella 

verksamheter men som vittnar i rättegångar och invånare som larmar till polisen om 

kriminella aktiviteter i området. Det framkommer tydligt i artikeln att det handlar om att ge 

information till polisen om kriminella personer och deras gärningar. Författarna skriver också 

att tjalla kan skapa en del hämndaktioner, allt från att bli misshandlad eller dödad för att man 

har samarbetat med polisen. 

Skinnari et al, (2019) har genom intervjuer med brottsoffer, vittnen samt analyser av fällande 

domar kommit fram till tre konstruerade grader av tystnad som ligger bakom benägenheten 

att delta i rättsprocesser. Detta hävdar de kan användas som ett redskap för att få en förståelse 

om komplicerade fenomen som tystnadskultur. Dock skriver de att i verkligheten är dessa 

grader av tystnad inte är helt fastställda.   

1. Individen är villig att samarbeta, vittna i rättegångar, ringa och anmäla brott samt 

upplysa polisen om viktig information. 

2. Individen är inte lika villig att samarbeta då hon/han är selektiv angående att ringa 

polisen ifall tillståndet inte är akut. Individen utger sig vara anonym ifall den väljer att 

ringa polisen och vill helst inte vittna, men kan göra det på grund av vittnesplikt. 

Dock döljer individen viktiga eller känsliga uppgifter i rättegångar på grund av olika 

anledningar.  

3. Individen är inte alls villig att samarbeta och ringer inte polisen vid brott trots hur 

farlig situationen är. Individen undanhåller även all typ av information från polisen 

och ger hellre falska uppgifter som förvillar än att hjälpa till. 

Det finns en del skillnader mellan tystnad och tystnadskultur. Inom tystnadskultur tar man sig 

an normer, uppföranden, vanor och förutsättningar från sin kollektivt avgränsade grupp som 

ständigt förändras (Skinnari et al, 2019). Effekten av tystnadskultur i dessa kollektiva 

normsystem har olika verkan på individer. Detta på grund av faktorer såsom position, 
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könstillhörighet, grad av samhörighet och levnadsförhållanden i den kollektiva gruppen. Det 

här kan kopplas till de olika graderna av tystnad i modellen. Vidare skriver författarna att 

tystnadskulturen bevaras delvis av kriminella men även av andra individer i området. 

Kriminella använder sig utav territoriell kontroll för att dela deras normer om att inte 

samarbeta med polisen till de resterande i området. Dessa individer som bevarar 

tystnadskulturen kan vara grannar, vänner och närstående som är medvetna om 

konsekvenserna av att samarbeta med polisen.  Därmed sprider de vidare dessa normer i 

omtanke till andra boenden och påminner de om värdet med att undanhålla information från 

rättsväsendet.  

Clayman och Skinns skriver i sin artikel “To snitch or not to snitch” (2012) om en 

motvillighet som existerar hos unga människor om att inte samarbeta med polisen i 

Storbritannien. De menar att ungdomar inte aktivt samarbetar med polisen genom att 

undanhålla information som kan hjälpa en utredning eller en arrest. Författarna presenterar tre 

skäl som de tror kan vara anledningen till ungdomars ovilja att samarbeta polisen.  

1.  Ungdomar väljer att inte tjalla på grund av oro för negativa konsekvenser för de 

själva eller för andra människor som de bryr sig om.  

2. Beslutet att samarbeta med polisen kan påverkas av ungdomarnas relation till polisen 

och ifall polisen ses som legitim eller inte. Författarna menar att interaktioner mellan 

invånare och polis bidrar till processuell rättvisa. Detta består av en individs 

bedömning av hur rättvis polisen är, hur polisen behandlar människor och om 

invånare litar på polisens motiv eller inte. Detta är även något som Murphy et al, 

(2008) tar upp i sin artikel “Encouraging public cooperation and support for police”. 

De skriver om forskning som menar att polisens sätt att behandla människor på ett 

procedurellt rättvist sätt leder till att individer ser de som mer legitima och blir villiga 

att samarbeta med de.  

3.  Ungdomar lär sig att inte samarbeta med polisen och en del av detta lärandet sker i 

vänskapskretsar (Clayman & Skinns, 2012). Författarna påstår att vänner, framför allt 

de äldre, överskuggar ungas beslut att samarbeta med polisen. De förklarar att unga 

inte enbart lär sig normer och värderingar från de äldre, men att det de lär sig kan 

överskugga, om inte totalt ersätta, de värderingar de har lärt sig tidigare från deras 

familjer och samhället. 
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Forskningen som har presenterats ovan förklarar utförligt varför individer i specifika 

områden väljer att inte samarbeta med polisen och vad tystnadskulturen innebär. Detta är 

relevant för vår studie där vi har valt att undersöka hur tystnadskulturen fungerar i socialt 

utsatta områden och vad individer känner för polisen. Forskningen berör för det mesta unga 

individers perspektiv vilket vi även har valt att avgränsa oss till. Även i detta tema har 

författarna fokuserat på utsatta områden och i vissa fall avgränsat till individer med utländsk 

bakgrund vilket är en viktig utgångspunkt i vår undersökning.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras Homans sociala utbytesteori. Vi har valt att tematisera teorin 

genom att dela upp den i två delar där vi först förklarar teorin genomgripande för att sedan 

redogöra för normer i grupper. Teorin ger oss möjlighet att förstå interaktionen mellan 

polisen och individer i socialt utsatta områden genom det Homans förklarar som utbyten. 

Denna teori kommer ligga till grund för studien tillsammans med relevanta begrepp som 

Zygmunt Baumans ”Vi” och ”De”, David O. Arnolds definition av subkulturer och Loic 

Waquants begrepp territoriell stigmatisering.  

3.1 Social utbytesteori  

George C. Homans ses som en företrädare för den sociologiska utbytesteorin där han 

argumenterar för att all mänskligt handlande sker genom utbyten. Homans (1961) menar att 

ett socialt beteende “ses som ett utbyte av aktiviteter, verkliga eller overkliga och mindre 

givande eller kostsamma, mellan minst två personer”. För att ett beteende ska klassas som ett 

utbyte förklaras det genom tre egenskaper (Homans, 1961, s.2 - 3):  

 

1. Beteendet måste vara socialt. När person A beter sig på ett särskilt sätt blir han eller 

hon belönad eller bestraffad av beteendet person B innehar.  

2. När person A beter sig på ett särskilt sätt mot person B, måste han eller hon bestraffas 

eller belönas av endast person B och inte en tredje part.  

3. Beteendet måste vara verkligt och inte styrt av normer. I stora sociala grupper såsom 

familj och samhällen finns det förväntningar, regler, normer och lagar som beskriver 

hur flera människor under liknande omständigheter borde bete sig i olika situationer.  

Man kan antingen belönas eller bestraffas genom sitt beteende beroende på om man 

avviker eller inte från beteendet som förväntas.  

 

Homans (1961, s. 31) presenterar ett exempel på hur ett socialt utbyte kan se ut på en 

arbetsplats mellan två kollegor. Han beskriver hur den ena kollegan får hjälp av en annan 

kollega med uppgifter som han har svårt att utföra. Detta leder till ett utbyte där båda belönas 

genom interaktionen. Kollegan som erbjuder sin hjälp får belöning genom tacksamhet och 
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uppskattning samtidigt som den andra belönas genom att få hjälp med sitt arbete. Socialt 

utbyte kan uppmärksammas överallt när individer har en känslomässig koppling till sociala 

förbindelser (Blau, 1964, s. 88). Detta ser man inte enbart i marknadsrelationer men även i 

vänskap och kärleksrelationer.  

 

Homans presenterar även fem satser som är huvudsakliga för utbytesteorin (Homans, 1969, 

s.37):  

1. Framgång: när en handling får belöning ökar sannolikheten att denna handling 

repeteras. 

2. Stimuli: om en individs stimuli tidigare har belönats ökar sannolikheten att individen 

upprepar handlingen i nutid för att uppnå liknande belöning.  

3. Värde: om en belöning erhåller ett högt värde för en person är det mer sannolikt att 

personen väljer att utföra och repetera handlingen.  

4. Hunger och mättnad: så länge individen behöver belöningen höjs värdet men när 

individen inte längre är i behov av belöningen i samma utsträckning förminskas 

värdet.  

5. Frustration och aggression: om en handling bestraffas kommer den förmodligen inte 

repeteras av individen. Känslor som frustration kan leda till att en individ handlar på 

ett aggressivt sätt på grund av att handlingen inte fått den respons som förväntats.  

3.1.1 Normer i grupper    

Normer är en av de grundläggande termerna för att beskriva och förklara mänskliga utbyten 

(Homans, 1961, s.31). Det finns en allmän kunskap om vad vissa värden är i olika situationer, 

men när man närmar sig kultur och subkultur blir den allmänna kunskapen om vissa värden 

mer obetydlig (Homans, 1961, s.45 - 46). När det gäller en viss grupp av människor blir vissa 

belöningar viktiga, vilket är belöningar som uppnås genom normer. Enligt Homans (1961) är 

en norm något som har uttryckts inom en grupp av specifika medlemmar, där de förklarar hur 

man bör uppföra sig i olika situationer. Medlemmar i dessa grupper har egna sociala 

upplevelser. De har mest troligen ärvt samma tycke för de belöningar deras föräldrar och 

andra medlemmar i gruppen har. Detta är något som medlemmarna i sin tur kan överföra från 

generation till generation.  
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Normer är något som är konstruerat i huvudet på medlemmar i en grupp (Homans, 1951, 

s.123 - 125). Det är en konstruktion som kan vara ett verbalt yttrande som berättar för 

medlemmar vad de bör göra men även vad de förväntas att göra i olika situationer. Vidare 

understryks det att normer är idéer. Normer är inte beteenden i sig utan kan förklaras som 

något individen antar att det ska vara. Begreppet norm kan förväxlas på två olika sätt: en 

förklaring om vad individer borde göra i en särskild situation eller det de faktiskt gör i den 

särskilda situationen. Normer är även något som blir verkligt genom rådande aktiviteter inom 

grupper. 

 

Homans (1951, s.308) beskriver även hur individer med olika aktiviteter och sysselsättningar 

sällan interagerar med varandra. Närmare skriver han om undvikande som ett straff när 

medlemmar avviker från de normer som finns inom gruppen. Genom detta minskas 

interaktionen ytterligare då medlemmar väljer att undvika personen som avviker från normen. 

Detta är ett vanligt resultat av det han kallar för “normbrott” där medlemmar väljer att inte 

prata med den som avviker och tar avstånd från individen som handlar på ett sätt som de 

förkastar. För att straffet ska uppfattas av individen måste interaktionen vara av ett nöje för 

den avvikande. På så sätt kan de resterande medlemmarna straffa individen genom att 

undvika interaktion.  

 

Denna teori är relevant för studien då den förklarar sociala interaktioner mellan människor 

genom utbyten vilket stämmer överens med den tidigare forskningen som har presenterats. 

Forskningen fokuserar på ungas attityder gentemot polisen, benägenhet att rapportera brott 

och olika befolkningsgruppers förtroende för polisen. Detta kan förklaras genom sociala 

utbyten där människor överväger för- och nackdelar med utbyten mellan varandra. Utbytet i 

detta fall är mellan de unga vuxna i socialt utsatta områden och polisen. I detta avseende 

handlar utbytet om man har ett förtroende för polisen eller inte. Forskningen lyfter även fram 

att, om man bor i ett område med höginkomsttagare eller har en positiv attityd gentemot 

polisen finns det en större chans att man rapporterar brott och har ett förtroende för polisen 

(Slocum et al, 2010 & Boateng, 2016). Detta är ett exempel inom den sociala utbytesteorin 

där båda parterna belönas genom interaktionen (Boateng, 2016). Polisen belönas genom att 

dessa höginkomsttagare har ett förtroende för dem och de belönas av polisen genom att bli 

bättre behandlade än andra. Låginkomsttagare som konstant övervakas blir omotiverade till 

att prata med polisen vilket leder till att interaktionen mellan de blir mer aggressiv. Genom att 

även förstå normer som existerar i socialt utsatta områden närmar vi oss vårt fenomen. Detta 
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eftersom man genom tystnadskultur tar man sig an de normer som finns inom sin grupp 

(Skinnari et al, 2019).  

3.2 Centrala begrepp  

3.2.1 Vi och De 

“Vi” och “De” är inte enbart två avskilda grupper av människor, det är även två åtskilda 

grupper som erhåller olika attityder (Bauman, 1990 s. 53 - 55). Dels förtroende, lojalitet, 

trygghet, samarbetsvilja men även misstro, motvillighet, rädsla och aggressivitet. “Vi” är den 

grupp som man själv tillhör och det som förekommer inom gruppen är sådant man själv har 

förståelse för. Detta för att man vet hur man ska agera inom gruppen vilket skapar en 

trygghetskänsla. Denna trygghetskänsla gör så att man uppfattar gruppen som ens naturliga 

plats. Det är en plats man uppskattar och tycker om att spendera sin tid på och när man 

återvänder till sin grupp känner man en slags befrielse.  

 

Den andra gruppen “De” står för den grupp man själv inte vill tillhöra eller kan tillhöra. Man 

har ingen uppfattning för hur individerna i denna grupp agerar och deras beteende är något 

man inte har förståelse för vilket bidrar till en känsla av rädsla (Bauman, 1990 s. 53 - 55. 

Dessa två grupper “vi” och “de” kan även beskrivas som ingrupp och utgrupp, två grupper 

med oförenliga attityder. Man kan inte ha någon ingruppskänsla om det inte finns någon 

utgruppskänsla och tvärtom. Man uppfattar sin egna grupp som “oss” eftersom det finns en 

annan grupp som man kan benämna som “dem”. Dessa två grupper kompletterar varandra 

genom deras ömsesidiga motsättning, där “de” inte är “vi”. Dessa två grupper kan bara 

uppfattas gemensamt i deras motsatta förhållanden. Denna ömsesidiga motsättning mellan 

“vi” och “de” medför ett utmärkande drag för ens känslor men även för specifika 

karaktärsdrag.  

3.2.2 Subkulturer  
Subkultur är en benämning som förklarar en enskild kultur hos en mindre grupp utanför det 

större samhället (Arnold, 1970 s.32). Denna grupp består av sociala situationer och faktorer 

såsom klass, etnisk bakgrund, bostadsområde och religion. Inom denna grupp formas en 

solidaritet som förenar och påverkar individerna i gruppen. Subkultur är något som uppstår 

när individer i till exempel ett område har en regelbunden kontakt (ibid, s.109 - 110). Under 

tiden genomgår de en förändring i deras tro, åsikter och symboliska system, beroende på 
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olika omständigheter i deras kollektiva gemenskap. Kulturen och beteendet som förekommer 

inom gruppen är avvikande för det resterande samhället och har ingen betydelse utanför den 

subkulturella kontexten. För någon utanför denna grupp är det meningslöst att försöka förstå 

gruppens kultur utifrån deras egna uppfattningar, åsikter och attityder då de har olika 

verkligheter.     

3.2.3 Territoriell stigmatisering    

I Sverige är en förort en plats som normalt förknippas med områden i utkanten av stora städer 

med hög fattigdomsnivå som segregerar och skiljer invandrartäta områden från resten av 

staden (Wacquant, 2007; Sernhede, 2011). Detta benämns som territoriell stigmatisering och 

enligt Sernhede (2011) präglas socialt utsatta områden av det, vilket påverkar skolor, 

myndigheter, relationen mellan människor och individers självbild. Vidare menar han att 

territoriell stigmatisering ger upphov till stereotypa men även kulturella föreställningar och 

att man bidrar stigmatiseringen ständigt genom att stereotypisera.  

Territoriell stigmatisering innebär att marginaliserade bostadsområden blir stigmatiserade på 

grund av hur de föreställs i samhället och för omgivningen. Detta leder även till att individer i 

dessa områden utestängs från samhället. Denna stigmatisering bidrar till att bilda stereotypa 

uppfattningar om brottslighet samt kulturella och religiösa motsättningar, som i sin tur ger 

orsak till rädsla. Enligt Sernhede (2011) utvecklar dessa ungdomar i tidigt skede en 

uppfattning av sig själva som underordnade och som inte tillhörande till den svenska 

kulturen.  Han belyser hur unga i socialt utsatta områden istället framställer sin egna kultur 

och gemenskap där de utvecklar olika sätt att söka efter respekt, förståelse och kunskap som 

de inte har fått från det resterande samhället.  

Tystnadskultur och förtroende kan som ovan nämnts förklaras genom sociala utbytesteorin 

men även genom dessa tre begrepp som komplement för att tydligt kunna redogöra för 

studiens fenomen. Socialt utsatta områden är ofta segregerat från resten av samhället vilket 

förklaras som territoriell stigmatisering där området stigmatiseras på grund av stereotyper.  

Denna åtskillnad skapar inte bara ett “Vi” och “De” utan även subkulturer. Genom detta kan 

det sociala utbytet även påverkas då “De” gruppen kan definieras som polisen för individer i 

socialt utsatta områden. I den tidigare forskningen har det framkommit att individer i socialt 

utsatta områden och polisen inte har en positiv relation med varandra. Detta kan försvåra ett 

utbyte då individerna måste överväga om utbytet är värdefullt för dem.    
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4. Metod 

I detta avsnitt presenterar redogör vi för vår kvalitativa ansats och för vårt tillvägagångssätt i 

studien. Vi kommer att diskutera och motivera för de metodval vi har gjort och hur vårt 

intervjumaterial analyseras.  

4.1 Metodologisk ansats 

Fenomenologi fokuserar på hur livet upplevs med vardagliga fenomenen som människor 

upplever, lever, agerar och beskriver (Dahlberg, 2008, s. 95 - 96). Genom vår studie är målet 

delvis att försöka förstå tystnadskultur som fenomen i socialt utsatta områden. Detta gjorde vi 

genom att intervjua individer som är bosatta i dessa områden där de beskriver deras 

upplevelser och uppfattningar, vilket gav oss en möjlighet att förstå fenomenet genom deras 

ögon.  

När man undersöker livsvärldar kan det även vara viktigt att förtydliga en omfattande bild av 

fenomenet och meningar som tidigare har varit osynliga. Detta är något som har gjorts genom 

att studera intervjupersonernas upplevelser och förtroende för polisen. Vi har redogjort för de 

dolda meningarna och förklaringar som vi tror inte är tydliga för människor i samhället. Att 

finna de bakomliggande faktorerna till våra intervjupersoners förtroende för polisen är något 

som är viktigt för oss för att kunna ge en helhetsbild av fenomenet. För att kunna lägga märke 

till dessa dolda meningar behöver man ha en öppen inställning som forskare till objektet 

(ibid, s.98). Detta gjorde vi genom att lyssna aktivt på våra intervjupersoner, visa respekt och 

mottaglighet gentemot fenomenet.  

Andra analysmetoder såsom diskursanalys och innehållsanalys har valts bort i vår studie. Vi 

uteslöt diskursanalys som ansats för att vi inte var intresserade av att studera texter, samtal 

eller språk. Eftersom vi ville förstå innehållets mening med fenomenet var diskursanalys inte 

relevant då man inom denna ansats fokuserar på innehållet i sin kontext. Om vi däremot hade 

valt att studera hur unga vuxna från socialt utsatta områden framställs i media skulle 

diskursanalys vara en användbar ansats (Bryman, 2008, s.474 - 476). Den konventionella 

innehållsanalysen skulle kunna tillämpas på vår studie då ansatsen fokuserar på att beskriva 

ett specifikt fenomen (Hsieh och Shannon, 2005). Med kvalitativ innehållsanalys kan man 

studera olika sociala fenomen där man kan använda det som en metod för att analysera 

kvalitativ data genom att tolka meningar och centrala teman i textmaterial. Dock finns det en 
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risk att man inom konventionell innehållsanalys kan missa viktiga delar för att man fokuserar 

på nyckelord vilket kan leda till att analysen blir splittrad. Vi valde därför att använda oss av 

fenomenologi då vi kan utgå ifrån och tolka våra intervjupersoners erfarenheter och 

upplevelser. 

4.2 Semistrukturerade intervjuer  

Genom kvalitativa intervjuer kan man få fylliga och detaljerade svar. Detta eftersom man kan 

ställa nya frågor som en vidareutveckling av det som intervjupersonerna har svarat (Bryman, 

2008, s.413 - 415). Det som är mest lämpligt för vår studie är semistrukturerade intervjuer. 

Detta för att vi vill undersöka individers förtroende för polisen genom deras upplevelser och 

tystnadskulturen i socialt utsatta områden. Denna intervjumetod gav oss möjlighet till en 

bredare förståelse av intervjupersonernas tankar och tydliggjorde för oss intervjuare varför de 

tänker och tycker som de gör. Intervjupersonerna fick även chansen att formulera sig fritt, 

vilket bidrog till att vi som intervjuare fick ta del av intervjupersonernas olika sätt att se på 

deras verklighet. Det var viktigt för oss att låta våra intervjupersoner tala fritt då vi ansåg att 

det skulle hjälpa oss att få ut så mycket information som vi kunde från de om deras tankar 

kring ämnet.  

 

Med denna intervjumetod var det lättare för intervjupersonerna att besvara frågorna på sitt 

egna sätt och det gav oss även en möjlighet till jämförelser. Materialet samlades in genom tio 

intervjuer som utgick ifrån vår intervjuguide som skapades utifrån trattmodellen. När man 

använder sig av semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod har man en lista över de 

teman och frågeområden som ska beröras under intervjuns gång (Bryman, 2008, s.415 - 420). 

Detta gjorde vi genom att skapa frågor under specifika teman som vi tyckte var relevanta för 

studien. Dock lät vi inte strukturen på dessa teman och frågor styra intervjun, utan vi följde 

intervjupersonernas ordning och ställde frågor samt följdfrågor utifrån deras svar (Trost, 

2010, s.71). Vi inledde våra intervjuer med frågor som berör intervjupersonernas bakgrund, 

såsom ålder, kön och sysselsättning för att kunna placera intervjupersonernas svar i ett 

sammanhang (Bryman, 2008, s.420).  

 

Intervjuerna spelades in genom mobiltelefoner och tidsramen var ungefär 45 minuter. 

Intervjuerna ägde rum under november månad 2019. Platsen för intervjuerna bestämdes 

tillsammans med intervjupersonerna för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt i den 
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valda miljön. Fyra av våra intervjupersoner var studenter och vi resonerade därmed att miljön 

på ett universitet inte skulle vara främmande för de. Således ägde dessa fyra intervjuer plats i 

ett tyst och ostört grupprum här på Uppsala Universitet. De resterande sex intervjuer ägde 

rum hemma hos intervjupersonerna eftersom de kände sig mest bekväma där vilket även var 

en tyst miljö för oss att intervju i.  

 

För oss som forskare var det som sagt viktigt att skapa en trygg och lugn miljö för varje 

enskild intervjuperson. Detta eftersom ämnet vi undersöker är känsligt och vi ville att våra 

intervjupersoner skulle vara bekväma med oss som intervjuare. Det kunde vi göra genom att 

dela upp intervjuerna mellan oss två där vi gjorde fem intervjuer på enskilt håll. Detta 

tillvägagångssätt gjorde det enklare för oss som intervjuare att skapa en personlig kontakt 

med våra enskilda intervjupersoner. Om vi hade valt att göra intervjuerna ihop skulle det 

kunna bidra till att intervjupersonerna känner sig underlägsna, vilket kan ha en påverkan på 

intervjupersonernas sätt att svara på frågorna (Trost, 2010, s.67). Något som även stärkte vårt 

val att dela upp intervjuerna var att vi ville att intervjun skulle kännas mer som ett samtal än 

ett förhör mellan två personer.  

 

För att behålla intervjupersonernas anonymitet så benämns de endast som intervjuperson 

1,2,3 och så vidare. Vi valde även att anonymisera området personerna beskriver i intervjun 

så att man inte kan identifiera personerna eller området. Detta gjordes eftersom de flesta av 

våra intervjupersoner var måna om att namnet på området inte skulle framkomma i studien. 

Vi upplevde att det var säkrast att inte nämna området eftersom tydliga exempel framkom 

under intervjuerna där våra intervjupersoner nämnde specifika detaljer som kan utmärka både 

området och intervjupersonen.     

4.3 Urval  

Utgångspunkten i studien är ett icke sannolikhetsurval. Med det menas att andra villkor 

uppkommer när det gäller hur och varför vissa individer och fenomen kommer ta del av 

studien (Denscombe, 2009, s. 36 - 38). I vår studie har vi använt oss av ett subjektivt urval. 

Denna urvalsmetod används vid tillfällen då forskaren har en kännedom om de individer eller 

fenomen som ska studeras. Som forskare väljer man avsiktligt några av de individerna för att 

det troligtvis ger relevant datamaterial som är viktigt för studien. Det positiva med ett 

subjektivt urval är att det ger forskaren tillstånd att närma sig individer och fenomen som 
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man har en förståelse om. På så sätt kan man avgöra om det är väsentligt för det som ska 

undersökas. Vi kontaktade intervjupersonerna via Facebook då vi hade en viss kännedom om 

vilka dessa personer var och att de var passade för studien. Vi fick även tillgång till andra 

potentiella intervjupersoner genom de första individerna som vi kontaktade och på så sätt fick 

vi ihop totalt tio intervjupersoner. 

 

De intervjupersoner som deltog i studien har avgränsats till individer bor i det som benämns 

som socialt utsatta områden. I studien utgår vi ifrån polisens definition av ett socialt utsatt 

område där de beskriver det som “ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en 

låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället” (Noa, 2017 

s.4). För att delta i studien hade vi även krav på att intervjupersonerna ska ha en utländsk 

bakgrund och vara mellan 18 - 25 år. Med utländsk bakgrund menar vi specifikt andra 

generationens invandrare och de som deltog i studien har föräldrar som är födda i 

Mellanöstern och Östafrika. Denna avgränsning har gjorts eftersom det i tidigare studier har 

nämnts att en hög andel av invånare i socialt utsatta områden består av individer med 

utländsk bakgrund. Vi anser därmed att våra intervjupersoners erfarenheter kan vara 

representativa för området (Skinnari et al, 2018).  

 

Vår studie består av fem intervjuer med killar och fem intervjuer med tjejer. Anledningen till 

att vi valde både tjejer och killar som intervjupersoner var för att få ett resultat som inte 

enbart representerar ett kön. Vi valde även att avgränsa oss till unga vuxna i åldrarna 18 - 25 

år för att vi anser att det är en relevant ålder för det vi undersöker. Detta eftersom det i 

tidigare forskning har nämnts hur unga är mindre villiga att samarbeta med polisen och väljer 

att undanhålla information från de (Clayman & Skinns, 2012), vilket vi anser är aktuellt i 

dagens samhälle. Nedanför följer en kort beskrivning av våra intervjupersoner. 
 

 Tabell 1: Beskrivning av manliga intervjupersoner 

utifrån ålder och sysselsättning.  
Tabell 2: Beskrivning av kvinnliga intervjupersoner 

utifrån ålder och sysselsättning.  
 
 
 

 

 

 

  

Män Ålder Sysselsättning 

Intervjuperson 
2 

25 Student 

Intervjuperson 
4 

21 Arbetar 

Intervjuperson 
7 

23 Student/arbetar 

Intervjuperson 
9 

25 Arbetar 

Intervjuperson 
10 

22 Arbetar 

Kvinnor Ålder Sysselsättning 

Intervjuperson 
1 

25 Arbetar 

Intervjuperson 
3 

21 Arbetar 

Intervjuperson 
5 

24 Student 

Intervjuperson 
6 

24 Arbetar 

Intervjuperson 
8 

23 Student 
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4.4 Kodning och analysteknik 

Transkribering innebär att man omvandlar tal till skrift (Lindstedt, 2019 s. 228). Efter 

intervjuerna transkriberades det inspelade materialet direkt. Vi valde att transkribera allt 

intervjupersonerna sa inklusive utfyllnadsord som “ehm”, “hmm” och “eh”. Detta ansåg vi 

var relevant för vår studie då vi ville illustrera en omfattande bild av intervjupersonernas 

reaktion till intervjufrågorna. Vidare lästes transkriptionerna samtidigt som vi lyssnade på 

intervjuerna återigen för att kontrollera att transkriptionerna var korrekta (Svensson & Ahrne 

2015, s. 67).  

Kodning handlar om en process där man som forskare använder koder på textstycken så att 

dessa stycken kan sammankopplas till en förklaring av likheter och olikheter inom texter 

(David & Sutton, 2016, s.271 - 274). Dessa koder kan vara allt från nyckelord, teman eller 

uttryck som kan jämföras med faktiska termer i texten som ska analyseras. Det finns olika 

typer av kodning som passar olika typer av syften. Vi har i denna studie använt oss utav en 

induktiv kodning vilket innebär en öppen kodning. Detta betyder att man går igenom 

materialet och ger varje mening eller ord en kod som beskriver dess betydelse utan några 

förbestämda koder. 

Analysen påbörjades genom en läsning av allt material från transkriptionerna för att få en 

helhetskänsla av materialet. Vi kodade vårt material genom en kvalitativ analysprocess 

(Lindgren, 2014, s.34 - 41). Denna process delar upp materialet och består av tre steg: 

kodning, tematisering och summering. Kodningen hjälper till att reducera materialet och se 

till att det blir mer hanterbart. Tematiseringen hjälper till att presentera materialet och 

summeringen innebär att man kan dra slutsatser och verifiera det. Vi började med att läsa 

våra transkriptioner och understryka meningar och stycken som vi fann vara intressanta och 

relevanta för uppsatsens syfte. Därefter fann vi mönster i dessa understrukna meningar och 

stycken och vi skapade genom det tre olika teman. Dessa teman anser vi täcker det 

övergripande syftet för vår studie och tillåter oss att besvara våra frågeställningar. De är 

området, polisen och tystnadskultur. Eftersom alla tre teman var stora valde vi att skapa 

underteman i varje del där mer specifika ämnen behandlas. Detta gjorde vi för att skapa en 

tydlig struktur av presentationen av resultat och analys.  
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4.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet  

Det finns vissa faktorer som kan ha en inverkan på studiens resultat. Åldern är något som kan 

påverka intervjupersonernas sätt att uttrycka sig språkmässigt. Det finns en trolighet att 

intervjupersonernas sätt att samtala förändras då vi är jämnåriga och de kan välja att uttrycka 

sig med slangord som de antar att vi har en viss kunskap om. Vi som två unga tjejer med 

utländsk bakgrund kan även ha en inverkan på intervjupersonernas sätt att svara på frågorna. 

Intervjupersonerna kan känna en sorts anknytning till oss som intervjuare då vi har en del 

gemensamt såsom den utländska bakgrunden och att vi själva bor i områden med liknande 

omständigheter. Det kan generera uppriktiga och detaljerade svar som exempelvis någon 

annan intervjuare med svensk bakgrund inte hade kunnat få. Detta kan även ha en motsatt 

effekt och ge begränsade svar.  

 

Vi tror dock att vår utländska bakgrund är mer en fördel för vår studie då intervjupersonerna 

kan känna en tilltro till oss. Detta är något som vi märkte av under intervjuerna där de flesta 

intervjupersonerna antog att vi hade en förståelse för deras förklaringar. De svarade med 

underförstådda meningar och avslutade deras svar med “förstår du?” eller “du vet vad jag 

menar”. Detta kan vara en effekt av oss som intervjuare med utländsk bakgrund som de 

känner att de har en relation till. Vi såg detta som en utmaning men även som en fördel då vi 

fick möjlighet att ställa följdfrågor och få ut mer detaljerade svar av intervjupersonerna vilket 

stärker vår studie. Genom dessa detaljerade svar kunde vi förstå intervjupersonernas 

verklighet bättre vilket var viktigt för oss för att kunna presentera deras verklighet så konkret 

som möjligt (Bryman, 2008, s.354). Vi har under studiens gång följt de regler som finns och 

tillämpat de fyra huvudkraven inom forskning som handlar om individskyddskravet, vilket i 

sin tur ökar studiens trovärdighet (Vetenskapsrådet, 2018). Studiens resultat är något som kan 

appliceras på många individer i socialt utsatta områden och om studien skulle göras i andra 

områden skulle liknande upplevelser beskrivas (Bryman, 2008, s.355). 

4.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet skriver om fyra huvudkrav inom forskning som handlar om 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2018). De är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi började med att informera intervjupersonerna 

om deras medverkan genom att redogöra för studiens syfte. Sedan tydliggjorde vi att 
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deltagandet i studien är frivilligt och att intervjupersonerna när som helst har rätt att avbryta 

sin medverkan. Detta uppfyller enligt vetenskapsrådet det informationskrav som finns. 

Samtyckeskravet uppfylldes i samband med det första kravet då vi innan intervjun bad om 

intervjupersonernas samtycke där vi förklarade att man när som helst kan dra sig ur studien. 

Eftersom intervjupersonerna är över 18 år behövde vi inte be om ett samtycke från en 

vårdnadshavare. Vi tydliggjorde även för intervjupersonerna att intervjuerna kommer att 

spelas in, transkriberas och analyseras i studien. Dock underströk vi att det endast är vi som 

har tillgång till ljudfilerna från intervjuerna och på så sätt uppfylls nyttjandekravet. Det sista 

kravet konfidentialitet uppfylldes genom att intervjupersonerna var medvetna om att 

undersökningen var frivillig och att de kommer att vara anonyma under studiens gång, vilket 

innebär att all data har anonymiserats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 
 

5. Resultat & Analys  
I detta avsnitt presenteras vårt resultat och våra analyser av materialet som har samlats genom 

våra intervjuer. Vi kommer att hänvisa till den tidigare forskningen och teorin samt de 

begrepp vi redogjort för i studien i relation till resultatet. Detta görs för att skapa en större 

förståelse för studiens syfte och för det fenomen som undersöks.  

5.1 Området  

Område är en central del i vår studie då en avgränsning har gjorts till socialt utsatta områden. 

Eftersom vi studerar tystnadskulturen och förtroende för polisen i dessa specifika områden är 

det till en början viktigt att förstå området och dess egenskaper som en bakgrund. Detta för 

att sedan kunna förstå intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter utifrån deras 

perspektiv där området har en stor inverkan. Det kan även bidra till en förståelse till varför 

det finns ett bristande förtroende för polisen och varför tystnadskultur förekommer.  

5.1.1 Beskrivning av invånarna  

Intervjupersonerna beskriver deras områden som platser där människor med olika bakgrunder 

och kulturer lever i samhörighet. När intervjupersonerna fick frågan att beskriva deras 

områden och invånarna var de alla enade om att majoriteten i deras områden består av 

invandrare. En del av dem förklarar att det bor få svenskar i deras områden. Intervjuperson 5 

och 10 beskriver att de har märkt att svenska invånare flyttar från området. Vidare förklarar 

intervjuperson 10 att han tror att de flyttar på grund av alla skjutningar och bråk som 

förekommer i hans område.  

 
Alltså jag tror jääättelite… majoriteten är faktiskt invandrare. Jag tror de svenskarna som 

bodde där har flyttat för länge sen på grund av alla skjutningar och bråken (Intervjuperson 

10, man).  

 

Ja, just nu är det mycket folk som flyttar hit. När vi flyttade hit 1997 så var det för det mesta 

bara svenskar nu ser man knappt några svenskar i området. Det är många flyktingar som 

flyttats hit och det är väldigt segregerat (Intervjuperson 5, kvinna).  

Utdragen ovanför från intervjuperson 5 och 10 redogör för att det till stor del är invandrare 

som bor i deras områden. De förklarar hur svenskar som tidigare bott i deras områden har 

flyttat och att det endast består en liten del av svenskar kvar. Intervjuperson 5 förklarar 
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dessutom att det är mycket flyktingar som flyttar till området och att det är segregerat. Hon 

menar att hon knappt ser svenskar i området längre.       

Nedanför presenterar vi utdrag från ytterligare fyra intervjuer där det tydliggörs att de flesta 

som bor i dessa socialt utsatta områden är invandrare. Det som även förekommer i dessa 

utdrag är att det som kännetecknar intervjupersonernas områden är låginkomsttagare men 

även att många flyktingar flyttar dit och att de med stor sannolikhet inte assimileras.   

 
Mitt bostadsområde är... Ehm, livligt, mycket olika folk med eller många människor med 

olika kulturer och bakgrunder. Ehm, som de flesta, bostäder med hyreskontrakt så ah och det 

är många låginkomsttagare och sådära. Många barnfamiljer, en hel del som är relativt nya i 

landet, ah. (Intervjuperson 1, kvinna).  

 

Ehm… Jag skulle beskriva det som en enda stor familj. Ehm… ord som jag tänker på är typ 

drivkraft, solidaritet, poliser, låga inkomster [...] Men något är väl att det finns mycket 

invandrare [...] (Intervjuperson 8, kvinna) 

Det är mycket invandrare eller flyktingar och så… De kommer från drabbade länder och får 

inte chansen att assimileras [...] (Intervjuperson 7, man) 

 

Asså jag menar blandat, det är både svenskar och invandrare men det är mest invandrare, 

men aa [...] (Intervjuperson 2, man). 

 

Områden som har en stor andel låginkomsttagare och lågutbildade har oftast ett mindre 

förtroende för polisen än andra områden där invånarna har högre inkomst och utbildningsnivå 

(Boateng, 2016). Intervjuperson 1 och 8 förklarar att det finns många låginkomsttagare i 

deras områden. Boateng (2016) hävdar att inkomstnivåer kan påverka individers förtroende 

för polisen då individer i socialt utsatta områden ständigt kontrolleras av polisen. Genom 

detta försämras relationen mellan polisen och invånarna och förtroendet minskar.  

5.1.2 Invånarnas levnadsförhållanden  

Intervjupersonerna belyser en problematik i deras områden där segregation och sämre 

levnadsförhållanden har en stor effekt på området och invånarna. De menar att majoriteten av 

invånarna lever under sämre förhållanden både ekonomisk och socialt. Dessa sämre 

förhållanden framställs som olika kriminella handlingar som pågår i området och de delger 

även att många invånare är i behov av ekonomiska resurser.    
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De vaknar liksom inte upp en dag och säger ”aa men jag vill bli kriminell!”. Det är ju för att 

de har haft kanske, alltså en tuff uppväxt, alltså inte helt normala friska föräldrar, det kan 

handla om mycket narkotika, alkohol som drabbar barnen. Och ibland inte ens något så tungt, 

det kan handla om att bara inte ha samma förutsättningar som alla andra, liksom föräldrarna 

går på soc och har inte mycket pengar, förstår inte mycket svenska då de flytt från sina 

hemländer hit… [...] (Intervjuperson 6, kvinna).  

 

[...] Det är väldigt segregerat och de invandrare som bor där lever antagligen på soc och de 

kan inte få bra jobb, det är därför de beter sig som de gör. De säljer typ knark istället för att 

tjäna pengar... [...] (Intervjuperson 10, man).   

 

Intervjuperson 6 och 10 påpekar att invånare i deras områden förlitar sig på ekonomiska 

bidrag från socialtjänsten. De beskriver detta i samband med att de försöker förklara att 

invånarna har sämre levnadsvillkor. Vidare menar de att dessa sämre levnadsvillkor har en 

effekt på invånarna där de istället väljer att begå brottsliga handlingar för att kunna tjäna 

pengar då de inte har samma förutsättningar som personer bosatta i välbärgade områden. 

Områden med individer som lever under sämre levnadsvillkor och som har en hög grad av 

invandrare brukar leda till att ungdomar hamnar i problem och vänder sig till kriminalitet 

(Dahlstedt & Lozic, 2017). Intervjuperson 6 betonar att dessa sämre levnadsvillkor även kan 

handla om sämre hemförhållanden där föräldrar lider av missbruk vilket hon menar påverkar 

barnen.  

 
[...] generellt är bostäderna billigare än i andra områden, så det attraherar folk som inte har 

eh helt enkelt som inte har råd att bo dyrare och det bildar sådana grupperingar, liksom över 

hela samhället (Intervjuperson 9, man).  

 

[...] Sen dåliga förhållanden och förutsättningar… alltså det finns sämre resurser i exempelvis 

bostäder och skolor än andra ställen [...] (Intervjuperson 8, kvinna).  

 

Utdragen ovanför belyser samma problematik som intervjupersonerna tidigare beskriver. 

Dock fokuserar intervjuperson 9 och 8 på strukturella problem där de hävdar att bostäder 

generellt är billigare i dessa socialt utsatta områden och att de oftast är i sämre skick. 

Intervjuperson 9 menar att billiga hyror på bostäder drar till sig individer som lever under 

sämre levnadsförhållanden vilket han menar leder till att samhället blir mer segregerat. Detta 

är även något som har uppmärksammats av Sernhede (2011) där han hävdar att det i mer än 

två decennier pågått en utveckling i Sverige som skiljer invandrartäta bostadsområden från 
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samhället utanför. Något som har framkommit hittills av våra intervjupersoner är att 

majoriteten i deras områden består av invandrare som lever under sämre levnadsförhållanden. 

Precis som våra intervjupersoner hävdar Sernhede (2011) att socialt utsatta områden med 

tiden har kommit att bestå av individer med svaga resurser och utländsk bakgrund, där det 

råder en bristande jämlikhet både socialt och ekonomiskt. 

5.1.3 Vi och De  

Trots intervjupersonernas beskrivningar av området har intervjuperson 6 och 9 en uppfattning 

om att utomstående individer har en felaktig bild av deras områden. De anser att dessa 

individer lägger ett stort fokus på det negativa trots att de inte alltid har en förståelse för 

varför det ser ut som det gör. Nedanför visas ett utdrag där intervjuperson 6 förklarar detta 

mer utförligt.  

 
Alltså deras fördomar stämmer för att det är ett väldigt utsatt område och det är mycket 

kriminalitet, mennn… jag tror inte att de har nån förståelse för det som händer på samma sätt 

för de som bor där. Vi vet ju liksom hur det är [...] (Intervjuperson 6, kvinna).  

 

Intervjuperson 6 redogör för att de utomstående inte förstår problematiken på samma sätt som 

invånarna i området. Hon berättar att hon instämmer delvis med individernas fördomar om 

området eftersom hon är medveten om att området är utsatt och har en hög grad av 

kriminalitet. Däremot understryker hon att individerna som bor i området vet varför det ser ut 

som det gör för dem.  

 

Intervjuperson 9 nämner liknande orsaker till att utomstående inte förstår situationen i hans 

område. I utdraget nedan presenteras hans svar där han blir tillfrågad om vilken uppfattning 

han tror andra har om hans område och om han håller med dessa uppfattningar.  

  
Nej absolut inte, eller delvis. Det stämmer ju med den kriminella delen för det är ju det, men 

inte bilden de har av oss som bor här, för de tror att alla är likadana och att alla är kriminella. 

Och så är det ju inte, min granne är liksom läkare… eh… ja och de vet inte heller varför saker 

är som de är eller ser ut som de gör… de har en omtvistad bild av oss och hela området 

egentligen (Intervjuperson 9, man).  

 

I hans svar finner man liknelser med utdraget från intervjuperson 6. De båda 

intervjupersonerna har en förståelse för de fördomar som finns när det gäller kriminalitet i 
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området men menar att utomstående inte ser helhetsbilden. Intervjuperson 9 påstår att 

personer bosatta utanför området inte är medvetna om eller tar hänsyn till andra faktorer som 

kan ha en inverkan på området och dess invånare. Han nämner även att dessa personer har en 

felaktig bild av området och personerna som bor där men att de även har en förutfattad 

mening om att alla invånare är kriminella. 

 

Något som är anmärkningsvärt i dessa två utdrag är hur intervjuperson 6 och 9 refererar till 

sig själva som “vi” och “oss” i relation till deras område och individerna som bor där. “Vi” är 

den grupp som man ingår i och har förståelse för, precis som intervjuperson 6 och 9 hävdar att 

de har när de beskriver sin förståelse för det som förekommer i områdena (Bauman, 1990, 

s.53 - 55). Personer som inte är boende i området definieras som “de” i relation till 

intervjupersonernas område och invånare. Detta innebär att de utomstående individerna som 

intervjuperson 6 och 9 refererar till anses vara gruppen “de” vilket är den grupp man själv inte 

kan eller vill tillhöra. Personerna i “De” gruppen har ingen uppfattning för hur individerna i 

“Vi” gruppen agerar och deras beteende är något man inte har förståelse för, vilket bidrar till 

en känsla av rädsla. Detta kan gå åt båda hållen mellan grupperna, men i detta fall stärker det 

intervjupersonernas påståenden om att utomstående individer inte har en förståelse för den 

problematiken som de hävdar finns i deras områden.  

5.2 Polisen  

Efter att ha redogjort för intervjupersonernas områden och dess egenskaper har vi framställt 

ett nytt tema. Därmed har alla resultat som specifikt handlar om polisen och 

intervjupersonernas relation till dem samlats. Detta tema tar oss ett steg närmare till att förstå 

vad det är som utmärker förtroendet för polisen och hur tystnadskulturen fungerar i socialt 

utsatta områden.  

5.2.1 Attityder och upplevelser av polisen   

Alla våra intervjupersoner förklarar att det är vanligt att se polisen i deras områden. De 

beskriver att invånarnas attityd i deras områden gentemot polisen är negativ och att polisen 

inte är omtyckta. Denna attityd menar en del av intervjupersonerna är en följd av olika orsaker 

som de anser i själva verket handlar om polisens sätt att behandla vissa invånare.  

Negativ! De ser polisen som grisar eller vad de nu kallar de, men de ser de äckels inte alla 

men jag skulle nog säga de flesta ungdomarna. De ser polisen som, asså jag vet inte hur jag 
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ska förklara men, polisen hos dem, asså de har en negativ bild av polisen för att vissa har, 

vad jag har fått höra blivit slagna av polisen, utkörda till skogen, muddrade, förnedrade 

framför deras familj så det bildas ju ett hat (Intervjuperson 2, man).  

Det tydliggörs av intervjuperson 2 att de flesta i hans område ser polisen som “grisar” och att 

majoriteten av de är ungdomar. Han förklarar hur den negativa bilden beror på individers 

upplevelser och erfarenheter av polisen där han har hört att folk i hans område blir slagna, 

visiterade och felbehandlade av polisen. Han menar att dessa händelser som vissa invånare 

utsätts för är en grund till det hat som finns i området gentemot polisen. Det har även 

framförts i forskning att ungdomars relation till polisen påverkas av bilden de har av de 

(Clayman & Skinns, 2012). Bilden består av deras bedömning av hur rättvis polisen är och 

hur polisen behandlar andra människor, vilket i sin tur påverkar deras beslut att samarbeta 

med polisen. 

Jag tror typ att det beror på saker och ting de har upplevt, händelser som de har sett, kanske 

polisbrutalitet, många gånger den här brutaliteten kanske den är nödvändig men folk du vet 

utomstående kan uppleva den annorlunda än vad den som är i situationen gör [...] 

(Intervjuperson 9, man).  

 

Vissa tycker att, asså att de inte gillar polisen, sen stör sig de på det och ba "nu är de här igen" 

eller typ om de har haft hemska upplevelser av polisen att de till exempel radar upp människor 

i området som absolut inte har med några kriminella aktiviteter och göra och om polisen 

återkommer till området efter det är det ju självklart att de inte kommer vara omtyckta 

(Intervjuperson 3, kvinna). 

 

Dessa två utdrag redogör för liknande mönster som intervjuperson 2 beskrev. Även här 

framkommer det att orsaken till att invånare i deras områden ogillar polisen handlar om 

upplevda händelser som till exempel polisbrutalitet eller att de misstänkliggör oskyldiga 

invånare för brott. Intervjupersoner 3 understryker att det är självklart att invånarna i området 

får en dålig bild av polisen när de bevittnar dessa händelser och att den negativa attityden blir 

större. 

Detta leder oss in i nästa del där intervjupersonernas egna upplevelser av polisen beskrivs. En 

del av våra intervjupersoner uppger att deras upplevelser är negativa medan de andra uppger 

att de antingen har blandade upplevelser av polisen eller inga alls. Något som är värt att 

nämna är att alla som konstaterade att deras upplevelser av polisen är negativa var män. 

Kvinnorna uppgav att de själva inte har haft några interaktioner med polisen för att berätta om 
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deras upplevelser. Nedanför presenterar vi utdrag från de unga männen där de beskriver hur 

dessa negativa upplevelser har utspelat sig.  

[...] en gång var jag och mina vänner i (bostadsområdets) McDonald’s och då kom en polis 

in, vi kände till honom sen, eller man vet om honom från området. Sen drev en vän med 

honom och frågade ”Varför är du här hela tiden, det är inte som att alla är kriminella?” 

varpå polisen svara ”Jo, alla här i kriminella tills jag har tagit fast er” [...] (Intervjuperson 2, 

man).  

[...] Alltså det har hänt när jag var yngre och nu i vuxen ålder också att jag blir stoppad för 

det de kallar för ”rutinkoll” men eh… ärligt så känner jag alltid att det är skitsnack. Alltså 

typ 9 av de 10 gångerna jag har blivit stoppad så frågar de alltid så konstiga frågor som jag 

känner är riktade mot mig för att jag är en blatte helt ärligt. Det var till och med någon gång 

där de frågade om hur någon som mig kan ha råd med en fin bil [...] (Intervjuperson 10, man).  

 

Intervjuperson 2 och 10 beskriver hur de har blivit bemötta av polismän som har uttryckt 

deras fördomar mot dem och deras vänner. Detta är händelser som de menar är negativa 

upplevelser av polisen. Utdragen visar en tydlig bild av intervjupersonernas uppfattning och 

upplevelser av polisen. De negativa upplevelserna beror på polisens tillvägagångssätt i sitt 

arbete gentemot intervjuperson 2 och 10. Det tydliggörs att intervjupersonerna har känt sig 

förolämpade i dessa situationer där de har utsatts för stereotypifiering. Här bidrar polisen till 

stigmatiseringen genom att stereotypisera (Sernhede, 2011). Dessa upplevelser kan bidra till 

ett minskat förtroende för polisen då man kan känna sig orättvist behandlad. Blixt (2006) 

presenterar studier som beskriver skillnader mellan olika befolkningsgruppers förtroende för 

rättsväsendet. Dessa studier påpekar att förtroendet påverkas av förhållanden hos olika 

individer och dess omgivning, såsom personliga erfarenheter av rättsväsendet. 

Personligen själv har jag negativa, för jag tycker, eller asså det har hänt mig är att de, asså 

grejen är att jag förstår att de försöker göra sitt jobb och så men de har allmänt, eller hos oss 

iallafall jag vet inte hur det är hos alla andra men dem är lite otrevliga där, de skiter i om 

dem är lite hårdhänta mot dig och dem lite mer fysiska om man säger så och nej asså, de 

förstår inte, de tänker bara på att hitta bästa möjliga felet. Därför har jag bara negativa 

upplevelser faktiskt (Intervjuperson 4, man).  

Mycket negativa faktiskt. Jag har känt av trakasserier, blivit orättvist behandlad. Och det har 

gjort att jag inte har ett stort förtroende för de (Intervjuperson 7, man).  
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Intervjuperson 4 och 7 beskriver liknande händelser som intervjupersonerna tidigare. De 

berättar om att deras negativa upplevelser handlar om att de har blivit orättvist behandlade av 

polisen och känt av trakasserier. Intervjuperson 7 betonar att hans upplevelser tydligt har 

bidragit till att han inte har ett förtroende för polisen. Genom dessa negativa upplevelser av 

polisen kommer intervjupersonerna inte vilja göra något socialt utbyte med polisen då en 

aggression och frustration gentemot dem har bildats (Homans, 1961, s. 13; Blau, 1964, s. 88). 

Utbytet blir något de måste överväga och med dessa negativa upplevelser kommer 

nackdelarna väga tyngre än fördelarna. Eftersom polisen och intervjupersonerna inte har en 

känslomässig koppling till varandra kan det även stärka intervjupersonernas negativa attityd 

gentemot dem. Det bidrar till att intervjupersonerna väljer att avstå från att ha en relation med 

polisen. 

5.2.2 Förtroende för polisen  

Av alla våra tio intervjupersoner kunde ingen av de rakt ut säga att de har ett förtroende för 

polisen. Sex av tio personer uttryckte tydligt att de inte har ett förtroende för polisen medan 

de resterande fyra uttryckte att de antingen har ett förtroende till en viss del eller kände sig 

väldigt osäkra. Med en viss del menade exempelvis intervjuperson 2 att man ibland “måste” 

ha ett förtroende. Med det menar han att man i vissa fall behöver låta polisen sköta 

situationen. Dock hävdar han att det inte behöver betyda att man frivilligt har ett förtroende 

för polisen, utan det handlar mer om man är tvungen för att det finns lagar och regler som kan 

bestraffa en ifall man tar saken i sina egna händer. Fem av de sex intervjupersonernas 

bristande förtroende beror enligt dem på tidigare händelser som de har bevittnat och upplevt. 

Nedanför presenteras utdrag från intervjupersonerna som inte har ett förtroende för polisen.  

Jag har inget förtroende för dem alls egentligen om jag ska vara helt ärlig. För grejen är, det 

känns att många gånger när jag har blivit stoppad och sånt dära så lyssnar de inte 

egentligen, förstår du? För de, asså jag kan säga till dig hundra procent av fallen har jag inte 

ens gjort någonting, så, om de inte tror på mig där, varför ska jag tro på dem, förstår du? 

Och det är många situationer där jag har sett att de gör mycket fel, förstår du? Att de tar 

oskyldiga människor, att de är lite aggressiva och så. Så jag har noll förtroende att de ska 

kunna hjälpa mig i någon situation (Intervjuperson 4, man).  

Intervjuperson 4 beskriver tydligt hur han inte har ett förtroende för polisen alls. Han förklarar 

att förtroendet enligt honom inte är ömsesidigt då han upplever att polisen inte tror på honom 

i situationer där han blir oskyldigt anklagad. Eftersom han upplever att polisen inte tror på 

honom i sådana situationer leder det till att han själv inte vill visa ett förtroende för dem 
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tillbaka. Genom att polisen uttrycker en brist av förtroende för intervjuperson 4 och att han 

behandlats på ett orättvist sätt leder till att polisens beteende bestraffas av intervjuperson 4s 

beteende (Homans, 1961, s.2 - 3). Det resulterar i att det sociala utbytet mellan polisen och 

intervjuperson 4 blir negativt och båda parterna straffas genom att de inte har ett förtroende 

för varandra. Detta leder även till att sannolikheten för att intervjuperson 4 ska visa ett 

förtroende för polisen minskas, då hans beteende från början straffades (Homans, 1969, s.37). 

Det kan uppkomma känslor som frustration vilket kan leda till att intervjuperson 4 agerar på 

ett aggressivt sätt eftersom han upplever att han har blivit felbehandlad. Vidare beskriver 

intervjuperson 4 att han utöver sina egna upplevelser har bevittnat att polisen behandlar andra 

på liknande sätt. Han menar därmed att han inte har ett förtroende för dem och att de inte kan 

hjälpa honom på något sätt.  

Nej. Alltså på grund av rasismen och felbehandlingen jag upplevt. Väntar fortfarande på att 

en polis ska komma och ändra det tankesättet för mig, att jag får se att en polis kan vara helt 

vanlig mot mig för en gång skull (Intervjuperson 7, man).  

 

Intervjuperson 7 uttrycker även att han inte har ett förtroende för polisen. Han är tydlig med 

att redogöra att det beror på rasismen och hur han har blivit behandlad av polisen. Även här 

visas ett exempel på ett socialt utbyte där polisens handlingar och beteende bestraffas av 

intervjuperson 7 vilket har lett till att han inte har ett förtroende för dem. Dock har han 

fortfarande hopp om att en polis ska ändra på hans tankesätt och att han någon gång ska bli 

rättvist behandlad. Vi tolkar att ett sådant framtida utbyte skulle kunna leda till att polisens 

beteende belönas istället för att bestraffas vilket kan leda till att intervjuperson 7 återfår sitt 

förtroende (Homans, 1969, s.37). Däremot måste detta beteende från polisen upprepas ett 

flertal gånger för att förtroendet ska bildas. Genom att intervjuperson 7 visar ett förtroende för 

polisen kommer detta beteende att repeteras ifall den belönas av polisen. En belöning i detta 

fall kan handla om att han upplever att han tjänar något av utbytet såsom att bli rättvist 

behandlad.  

 
Nej… Men jag dömer ju inte alla poliser. Jag vet ju att det finns bra poliser som vill väl och 

som vill göra deras jobb rätt men… Eh… men det ändrar inte det faktum att det finns många 

dåliga. Alltså tror att jag... typ inte har ett förtroende för… Ehm…det jag har sett omkring 

mig. Om jag ser andra drabbas så tänker jag alltid att jag också kan drabbas (Intervjuperson 

8, kvinna).   
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Intervjuperson 8 förklarar ovan på liknande sätt som intervjuperson 7 att hon är medveten om 

att alla poliser inte är likadana. Hon betonar att oavsett om det finns bra poliser så ändrar det 

inte att det i verkligheten finns många dåliga poliser. Anledningen till att hon inte har ett 

förtroende för polisen beror på händelserna hon har bevittnat, vilket hon upplever att hon själv 

kan råka ut för. 

Eh… Nej, eller asså jag kan inte säga att jag har ett förtroende för dem. Det är på grund av 

saker jag har sett här i området, hur de behandlar människor som ser ut som mig 

(Intervjuperson 5, kvinna).   

Nej… Jag känner bara att jag inte litar på dem (Intervjuperson 10, man).  

Varken intervjuperson 5 eller 10 har ett förtroende för polisen. Intervjuperson 5 berättar precis 

som utdraget tidigare att anledningen till att hon har ett bristande förtroende beror på 

händelser hon har bevittnat. Hon understryker att polisen behandlar individer som ser ut som 

henne på ett dåligt sätt. Polisens sätt att behandla människor påverkar hur andra individer ser 

på och uppfattar dem (Murphy et al, 2008). I detta fall har händelserna som intervjuperson 5 

bevittnat påverkat hennes synsätt och förtroende för polisen. Detta kan i sin tur leda till att 

man inte är villig att rapportera brott och samarbeta med polisen. Slocum et al (2010) finner i 

sin studie att verkliga erfarenheter med polisen inte har någon effekt på rapportering av brott 

oavsett om det är positiva eller negativa erfarenheter. Dock redogör vissa av våra 

intervjupersoner att de har ett bristande förtroende för polisen på grund av deras negativa 

upplevelser. Detta tror vi är en bidragande faktor till att de väljer att inte rapportera brott och 

samarbeta med polisen. 

[...] Fast samtidigt vad är det man ska lita på?  Polisen har ju inte stoppat något, det är 

fortfarande samma sak, det har varit samma sak i flera år. Så egentligen, vad är det man vill 

av polisen egentligen? Att de ska dyka upp när man larmar, de kommer ju såklart. Om det 

är ett förtroende man vill ha, aa absolut då har ju alla det för polisen kommer om man 

larmar, men det är ju mer, det är ju mer som behövs för att ha ett förtroende [...] 

(Intervjuperson 3, kvinna). 

I det sista utdraget ifrågasätter intervjuperson 3 vad ett förtroende för polisen innebär. Hon 

menar att ett förtroende för polisen är mer än att bara ringa och larma om brott. Vidare 

förklarar hon att det är mer som behövs för ett förtroende än att polisen kommer när man 

ringer dem. Hon upplever att ingen förändring har skett i hennes område vilket har lett till att 

hon inte riktigt förstår varför man ska ha ett förtroende för polisen.  
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5.2.3 Samarbete med polisen  

Intervjupersonerna blev ställda frågan om de skulle ringa polisen ifall de bevittnade brott i 

deras områden. Åtta av tio intervjupersoner inledde deras svar genom att tydliggöra för oss 

att det beror på vad för brott det handlar om. Vidare framkommer det att orsaken till att man 

väljer att inte ringa eller samarbeta med polisen handlar om en rädsla för man själv eller ens 

familj ska bli utsatt samt att man inte vill lägga sig i andras problem. Nedanför följer utdrag 

från intervjupersoner som belyser detta.  

 
Det beror lite på vad för brott det handlar om…handlar det om brott som att någon tar 

någon annans bil eller bryter sig in hos någon hade jag ringt men om jag exempelvis ser ett 

par grabbar bråka på gatan eller om någon hotar någon på gatan hade jag nog inte ringt... 

Mest för att jag inte vill lägga mig i, jag vet inte vad det är som har hänt. Men alltså helt 

ärligt ifall jag någonsin skulle ringa polisen ändå för vilket brott som helst skulle jag ringa 

anonymt, skulle aldrig uppge mitt namn (intervjuperson 10, man).  

[...] Alltså vissa brott hade jag ringt. Typ som inbrott eller kvinnomisshandel [...] 

anledningen till att jag inte skulle ringa polisen om jag ser något hända är för att jag själv 

skulle agerat. Ser jag något som jag tycker är fel liksom och som jag kan göra något åt så 

kommer jag att agera, behöver inte ringa polisen för kan lösa det på egen hand. Och pallar 

helt ärligt inte heller bli involverad eller anklagad på falska grunder… Tänker inte utsätta 

mig själv för den risken (Intervjuperson 7, man).  

Intervjuperson 7 och 10 betonar att de enbart skulle ringa till polisen vid enstaka fall. De brott 

som de skulle larma om är inbrott, kvinnomisshandel och bilstölder. Dock understryker 

intervjuperson 10 att han inte skulle ringa till polisen ifall det handlar om offentliga bråk på 

gatan eller mer personliga konflikter mellan individer. Han hävdar att om han någonsin skulle 

behöva ringa till polisen skulle han göra det anonymt och markerar att han aldrig skulle uppge 

sitt namn. Intervjuperson 7 förklarar att han själv skulle agerat i de fallen där han väljer att 

inte ringa till polisen. Han menar att om han är kapabel till att lösa något så kommer han att 

göra det utan att involvera polisen. Vidare förklarar han att om polisen blir involverad så finns 

det en risk att han själv blir involverad och anklagad på falska grunder, vilket han helst vill 

undvika. I sådana fall belönas inte båda parterna av interaktionen vilket leder till att den ena 

parten, exempelvis intervjuperson 7, inte vill inleda ett utbyte med den andra parten, polisen 

(Homans, 1961, s. 31). För intervjuperson 7 är det inte värt att göra ett utbyte eftersom han 

tror att det kan medföra negativa konsekvenser för honom som person.  
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Vad för brott, om det hade varit ett mord hade jag inte ringt eller vittnat. Hade det varit en 

misshandel skulle jag inte ringt eller vittnat eller rån. Fattar du vad jag menar? Om det hade 

varit gängrelaterat, organiserad kriminalitet hade jag inte vittnat. Men jag hade inte heller 

ringt polisen. Hade det varit en våldtäkt, kvinnomisshandel eller att barn blir misshandlade 

den typen, jag hade ingripit, jag hade stoppat och vittnat (Intervjuperson 2, man).  

Nej... eller jag vet inte… jag tror inte att jag hade ringt till polisen. Det beror på lite vilket 

brott det handlar om. Liksom om jag hade sett en man våldta en kvinna jag hade lätt ringt 

till polisen, jag hade själv försökt att förhindra det men om jag hade sett två kriminella göra 

upp och slå varandra på gatan jag hade inte ringt till polisen då (Intervjuperson 9, man). 

Vissa brott ja andra nej… handlar det om en livshotande situation då ringer jag polisen… 

men om det handlar om typ bilbränder, narkotikaförsäljning eller bråk mellan grabbar så 

skulle jag nog inte ringa… mest för att jag inte vill lägga mig i. Det gör ingen bra att hamna 

emellan såna grabbar liksom… och att bli stämplad som golare är nog värre än allt här. Jag 

kanske hade kunnat ringa anonymt nån gång ifall situationen verkligen hade eskalerat… 

men vågar inte säga exakt för jag har aldrig behövt göra det (Intervjuperson 8, kvinna). 

Ovanför fortsätter intervjupersonerna att uttrycka sig på samma sätt som har framkommit i 

tidigare utdrag. De menar att det som påverkar deras beslut att ringa till polisen handlar om 

vad för brott de bevittnar. Både intervjuperson 2 och 9 förklarar att de skulle kunna ringa till 

och samarbeta med polisen när det gäller till exempel en våldtäkt. Det man även tydligt kan se 

i alla dessa utdrag är att intervjupersonerna är selektiva angående att ringa till polisen ifall de 

inte anser att situationen är akut (Skinnari et al, 2019). När det handlar om brott som berör 

kriminella personer skulle de avstå från att ringa polisen. Detta är även något som 

intervjuperson 8 påpekar när hon förklarar att hon inte skulle ringa till polisen när det gäller 

brott som förknippas till kriminalitet. Hon beskriver dessa brott som bilbränder, 

narkotikaförsäljning och bråk mellan specifika individer. Vidare nämner hon att hon kanske 

skulle kunna ringa till polisen vid ett tillfälle där situationen eskalerar men att hon skulle göra 

det anonymt.   

En anledning till att intervjuperson 8 väljer att inte ringa till polisen är för att hon inte vill 

lägga sig i. Hon menar att man kan bli stämplad som en golare ifall man pratar med polisen 

om det man bevittnar. Hon påpekar även att det är negativt att hamna emellan kriminella 

konflikter vilket kan vara en anledning till att man väljer att inte rapportera brott eftersom 

man är rädd för de negativa följderna för en själv och individer nära en (Clayman & Skinns, 

2012). Dessa negativa följder för att man har haft kontakt med polisen har i tidigare forskning 
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beskrivits som hämnd genom fysisk misshandel och i vissa fall mord (Clampet-Lundquist et 

al, 2015).  

Det sociala utbytet i sådana fall är negativt från två aspekter då man kan bestraffas genom att 

ringa till polisen av de kriminella i området. Ifall man väljer att samarbeta med polisen kan 

man utsättas för negativa konsekvenser då man anses vara en golare. Genom att man väljer att 

inte samarbeta med polisen blir utbytet negativt då polisen drabbas av att man undanhåller 

information som kan vara viktig för dem (Homans, 1961, s. 31). Detta utbyte kan däremot 

omvandlas till något positivt ifall man ringer till polisen och belönas genom att se sin 

handling göra nytta. På så sätt erhåller belöningen ett högt värde för en vilket även ökar 

chansen till att man repeterar handlingen (Homans, 1969, s.37).  

Nedanför följer ytterligare ett utdrag från intervjuperson 9 där han fortsätter förklara varför 

han i vissa fall skulle välja att inte rapportera brott när det gäller kriminella individer. Han 

menar att genom att ringa polisen skapar han problem för sig själv som polisen sedan inte kan 

lösa. Han tycker att det är fel av polisen att uppmana individer i socialt utsatta områden att 

rapportera brott när dessa individer sedan kan utsättas för olika problem genom en sådan 

interaktion. Vidare menar intervjuperson 9 att om individer ringer till polisen kan deras 

familjer drabbas och de kan tvingas flytta från deras område, bli attackerade och till och med 

bli smutskastade. Med detta hävdar han att polisen inte kan garantera individer en viss 

säkerhet eller skydd från att drabbas för sådana händelser. Han påstår att så länge individer 

inte kan få det skydd de behöver så är det fel och orättvist av polisen att kräva att man 

rapporterar brott oavsett.  

Hmm... jag vet inte… Jag vill typ inte skapa problem för jag vet att om jag ringer polisen 

jag kommer skapa problem för mig själv och såna problem kan polisen sen inte förhindra. 

De kan inte hjälpa mig med det, vad ska jag ringa polisen, ska de uppmana eh ska polisen 

uppmana en person här i det här samhället nu att ringa polisen när de ser ett brott och sen 

ska den här personen och hans familj bli drabbade för inte vet jag stora problem, man 

kanske blir tvungen att flytta från sitt område man kanske blir eh attackerad man kanske 

blir eh smutskastad jag vet inte. Man kan få många stora problem av det här det vet jag i 

alla fall, så om polisen inte kan garantera alltså om man inte har lagar och straff som kan 

garantera att när en människa ringer polisen och anmäler ett brott att ingenting kan drabba 

honom efter det här då tycker jag inte heller att man ska eller kan kräva det av människor 

(Intervjuperson 9, man). 
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Intervjuperson 6 och 4 beskriver nedan orsakerna till att de inte är villiga att ringa till polisen. 

Det beror dels på en rädsla för att själv bli utsatt för något men även för ens familj då 

intervjuperson 4 menar att människor blir dödade på grund av att de har samarbetat med 

polisen. Han understryker även att denna risk inte är värd att ta då nackdelarna väger tyngre 

än fördelarna (Homans, 1961, s. 2 - 3). Eftersom nackdelarna väger tyngre så är det sociala 

utbytet mindre gynnsamt. Intervjuperson 6 lägger stor vikt på att inte vilja associeras med 

golare. Hon menar att genom att rapportera brott till polisen så tar hon sig an ryktet som 

golare i området, vilket hon ser som något negativt.  

Nej… alltså för jag skulle inte sätta mig själv eller min familj för en sån fara. Liksom varför 

ska jag också ta på mig de här golar ryktet? (Intervjuperson 6, kvinna).  

Nej, jag hade ingripit själv, jag hade inte ringt polisen. [...] Man vet ju inte vad som kan 

hända om man väljer att vittna nuförtiden, familjen kan bli drabbad, mina nära och kära, det 

är inte värt det. När man hör om fall där folk har blivit mördade för att de vittna eller skulle 

vittna så vill folk inte göra det helt enkelt (Intervjuperson 4, man).  

 

Samtliga tillfrågade intervjupersoner var överens om att man enbart ringer till polisen i vissa 

situationer. När de gäller dem själva och vem de hade kontaktat om de skulle utsättas för ett 

brott av någon i deras områden fann vi mönster med föregående utdrag. Det är att de helst inte 

vill involvera polisen. I utdraget nedanför använder intervjuperson 4 sig upprepade gånger 

utav ordet “hatad” när han beskriver vad han tror att andra skulle tycka om honom ifall han 

skulle ringa till polisen. Han förklarar att det har utvecklats en oskriven regel i hans område 

där alla vet att man blir hatad ifall man ringer till eller samarbetar med polisen. Vidare 

uttrycker han känslor som besvikelse och utanförskap i förbindelse till detta och understryker 

att det är något han helst inte vill uppleva.  

Nej, det är samma svar här jag skulle aldrig kunna göra det [ringa polisen]. Helt ärligt jag 

tror jag skulle bli hatad för det är inget man gör. Många tar det som en seriös grej, jag 

skulle blivit hatad och så, det har blivit som en oskriven regel, man ringer inte polisen helt 

enkelt. Jag tror jag skulle hamnat utanför och att folk skulle bli besvikna på mig, det är 

något man vill verkligen vill undvika (Intervjuperson 4, man).  

Dessa oskrivna regler som intervjuperson 4 beskriver kan förklaras som normer. De här 

normerna beskriver för individerna i området om hur de bör uppföra sig i specifika situationer 

(Homans, 1961, s.45 - 46). Genom att rapportera brott till polisen avviker man från de normer 

som finns inom området, vilket medför ett straff där individerna i området undviker personen 
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som har begått ett så kallat “normbrott”. Detta stämmer överens med oron som intervjuperson 

4 uttrycker i sitt utdrag där han förklarar att han kan utsättas för hat och hamna utanför sin 

grupp om han kontaktar polisen. Dock belönas intervjuperson 4 genom att inte ringa till 

polisen då han följer normerna och undkommer de negativa konsekvenserna. På så sätt 

förstärks utbytet mellan intervjuperson 4 och individerna i hans område då båda belönas av att 

han inte ringer till polisen. Detta går i enlighet med Homans (1961) förklaring av normer 

inom grupper där vi tydligt kan se att ett normsystem existerar i intervjuperson 4s område och 

de andra intervjupersonernas områden.  

Intervjuperson 7 och 8 återupptar det som intervjuperson 4 nämner. De berättar att de inte 

skulle kontakta polisen ifall de skulle utsättas för ett brott av någon i deras områden. Däremot 

framkommer det att de är villiga att ringa till polisen om de någon gång skulle utsättas för 

brott där de har rätt till ersättning.  

Jag hade inte kontaktat någon. Alltså okej om det var ett inbrott hos mig hade jag självklart 

anmält men inte för att hitta vem det är som har gjort det, utan bara för 

försäkringsprocessen… att liksom kunna få ersättning. Men allt annat sköter jag själv, det 

är bara huvudvärk att inkludera polisen i sånt skit [...] (Intervjuperson 7, man). 

Hmm… Jag vet inte. Vad svårt. Men kanske nån vän eller min familj. Men det beror på vad 

för brott också…Typ har någon tagit min bil så kan jag nog ringa polisen… men om någon 

typ hotar mig eller så… skulle jag inte ringt. Jag hade inte tagit den risken. Så fort jag 

ringer [polisen] så blir jag en golare och då kommer allting bara bli värre och värre 

(Intervjuperson 8, kvinna). 

Intervjuperson 7 understryker att han skulle ringa till polisen om han skulle utsättas för ett 

brott som han behöver anmäla till sitt försäkringsbolag. Dock menar han att det enbart är för 

ersättningen och inte för att få polisens hjälp att finna gärningsmannen. När han beskriver 

polisens delaktighet i sådan situation drar han en parallell till huvudvärk där han menar att 

han kan sköta situationen själv. Intervjuperson 8 betonar att hon skulle anses vara en golare 

om hon skulle ringa till polisen, hon menar att hon istället skulle ringa en vän eller 

familjemedlem. Hon poängterar även att polisens delaktighet endast bidrar till att situationen 

försämras.  

Intervjuperson 6 förklarar att den hon kontaktar om hon skulle utsättas för ett brott av någon i 

sitt område beror på vem det är som har utfört brottet och hur illa situationen är. Hon berättar 
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att ifall hon är bekant med personen som utsätter henne för ett brott så löser man det mellan 

familjerna istället för att involvera polisen. Nedanför följer hennes förklaring till detta.  

För det är mer en typ familjegrej om man känner varandra, det blir en grej att lösa mellan 

familjerna, mellan varandra. Man tar det inte till rätten och gör det offentligt, allt blir värre 

då och problemet dras ut längre och påverkar alla i båda familjerna (Intervjuperson 6, 

kvinna).  

Intervjuperson 6 förtydligar att man löser sådana problem i det dolda, endast mellan 

familjerna för att det annars kan orsaka andra påföljder. I sociala grupper finns det 

förväntningar och regler som beskriver hur människor ska bete sig i olika situationer 

(Homans, 1961, s.2 - 3). Om man avviker från det förväntade beteendet bestraffas man.  

Däremot kan man belönas genom att handla på det sätt som förväntas vilket överensstämmer 

med denna situation om att inte involvera polisen. Precis som intervjuperson 6 nämner är 

medling vanligt i socialt utsatta områden (Noa, 2017). Det finns en tradition om att man löser 

konflikter mellan varandra utan att involvera polisen.  

5.3 Tystnadskultur 

Genom det föregående temat har vi nu en bred kunskap om intervjupersonernas relation till 

polisen och en uppfattning om vad det är som utmärker ett förtroende för polisen. Detta 

hjälper oss att sammanställa och förstå det sista temat som handlar om tystnadskulturen i 

socialt utsatta områden. 

5.3.1 Lärdomar hemifrån 

Intervjupersonerna blev ställda frågan om de är lärda hemma att prata med till exempel 

polisen eller myndigheter om de råkar ut för något eller bevittnar en händelse. Vi fann tydliga 

mönster mellan utdragen nedanför och det föregående temat där intervjupersonerna berättat 

att de väljer att inte samarbeta med eller involvera polisen på grund av olika orsaker. Något 

som är anmärkningsvärt är att alla intervjupersoner på ett eller annat sätt svarade nej på denna 

fråga. Nedanför följer exempel från intervjuperson 3 där hon berättar att hon i tidig ålder har 

lärt sig från sina föräldrar att inte prata om saker som inte berör henne. Detta inkluderar ett 

samarbete med polisen där hon tydligt beskriver att hon skulle undvika att kontakta polisen 

ifall hon bevittnat något, hur stort det än är. Den främsta orsaken till detta handlar om 

säkerhet. Hon förklarar att hennes säkerhet är en av de viktigaste aspekterna i detta där hon 
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påstår att risker medförs genom att vittna. Hon klargör även att hon idag är glad att hennes 

föräldrar har lärt henne detta, då hon anser att trygghet går före allt.      

 
Sen jag var liten har jag lärt mig att inte lägga mig i saker som inte har något med mig själv 

att göra. Anledningen till de är att jag inte ska lägga näsan i blöt eller typ lägga mig i saker, 

för min egna säkerhet [...] jag är faktiskt glad att mina föräldrar har lärt mig det för att ens 

egna säkerhet går före ALLT. Jag tänker inte hålla på att vittna för ett mord som absolut 

inte har något med mig att göra för att sen kanske bli mördad eller riskera att leva under hot 

[...] Men att hålla på att vända mig till polisen om en viss sak jag har sett, nej absolut inte. 

Jag har lärt mig att sånt där ska man helst undvika (Intervjuperson 3, kvinna).  

 

Vidare förklarar intervjuperson 6 på liknande sätt som intervjuperson 3 att hennes föräldrar 

inte skulle vara positivt inställda till att hon vittnar för grova brott eller brott som är riktade 

gentemot polisen. Dock hävdar hon att hon är lärd att kontakta polisen eller myndigheter om 

hon råkar ut för något men enbart om det handlar om henne. Anledningen till att hennes 

föräldrar skulle vara negativt inställda till att hon skulle vittna beror på en rädsla att något 

skulle hända henne. 

 
Hmm… ja. Det är jag. Alltså… om något händer mig ja, men jag tror om jag skulle vara 

vittne för en händelse, till exempel en dödsskjutning eller stenkastning mot polisen eller 

något, då skulle mina föräldrar inte vara typ positiva till att jag ska vittna eller prata med 

polisen. De skulle vara rädda för att något skulle hända mig och de skulle verkligen inte 

uppmuntra mig om jag säger så, till att vittna eller prata (Intervjuperson 6, kvinna). 

 

Intervjuperson 10 och 7 uttrycker att de även erhåller likadana lärdomar som 

intervjupersonerna ovan. De beskriver att deras föräldrar har lärt de sedan en tidig ålder att 

inte prata med polisen och att vara tysta omkring de.   

 
Nej. Verkligen inte. Mina föräldrar sa alltid åt mig när jag var yngre att vara tyst att inte 

prata med polisen om något [...] för de visste att man blir indragen då. Ifall jag säger något 

då vill de att man vittnar och de vill stå och prata med en framför alla. Och mina föräldrar 

har inte alltid litat på polisen, alltså i Libanon där min pappa bodde innan Sverige brukade 

de bränna polisens bilar bara för att de hatade de så mycket (Intervjuperson 10, man).  

 

Intervjuperson 10 framhäver att det är för riskfyllt att prata med polisen då han menar att 

samtalet sker ute i det offentliga där alla i området kan se. Detta kan tolkas som något 

negativt då individer i området enkelt kan uppfatta det som att tjalla, oavsett om man berättar 
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något för polisen eller inte. Intervjuperson 10 relaterar till sina föräldrar när han pratar om 

inte lita på polisen. Vidare beskriver han hur hans pappa i hemlandet brukade bränna 

polisbilar på grund av hatiska känslor gentemot polisen. Det som kan noteras i utdraget är att 

när intervjuperson 10 berättar att hans föräldrar redan tidigare visste att det är negativt att 

prata med polisen förklarar han det på ett sätt som tyder på att han instämmer med deras 

tankesätt. Han menar att hans föräldrar redan tidigare visste det han vet idag.  

 

Unga i socialt utsatta områden som är födda och uppvuxna i Sverige brukar ofta identifiera 

sig själva med deras föräldrars bakgrund och området de bor i (Dahlstedt & Lozics, 2017). 

Eftersom deras föräldrar inte har integrerats i samhället leder detta till en brist av svensk 

identitet. Anledningen till att de har en avsaknad av svensk identitet beror dels på det höga 

antalet invandrare i området de identifierar sig själva med. Dessa invandrare har 

identitetsmarkörer som fungerar som en kod för resten av samhället vilket utmärker deras 

medlemskap i en specifik grupp, det vill säga det område de bor i (Anthias, 2002). Genom att 

dessa unga har en avsaknad av svensk identitet kan de utveckla en misstro mot polisen. I 

intervjuperson 10s utdrag tydliggörs det att hans föräldrar har erfarenhet av att bo i ett land 

med politiska och kulturella system som är annorlunda än Sveriges. I sådana länder lär man 

sig att undvika polisen för olika anledningar vilket är något som senare lärs ut till den yngre 

generationen, precis som i våra intervjupersoners fall (Skinnari et al, 2019).  

 

Intervjuperson 7 förklarar att han förstår varför hans föräldrar lärde honom att inte prata med 

polisen och berättar att det beror på att man inte har ett förtroende för de. Han illustrerar 

tidiga minnen där han kommer ihåg hur hans mamma varnade honom att inte prata med 

polisen. För honom och de andra i hans område var polisen några som man skulle undvika 

och han menar att de var lika farliga som främlingar.  

 
Nja… nej. Men man förstår varför nu… man har ju inget förtroende för de så varför ska jag 

prata med dem? Alltså minns typ när jag var lite yngre att min mamma alltid sa till mig att 

så fort något händer eller att polisen ställer frågor att jag bara ska springa hem. Mammor 

varnar oftast barn att inte prata med främlingar så… men för oss var poliserna lika farliga 

som främlingar (Intervjuperson 7, man).  

 

När intervjuperson 7 fortsätter förklara varför han tror att hans mamma brukade be honom 

att springa ifrån polisen när han var yngre svarar han med följande utdrag.  
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Hon ville inte att jag skulle hamna i tjafs med de äldre grabbarna som verkligen höll på 

med kriminella grejer… För alltså det var inte konstigt att de  

[kriminella] brukade komma fram och fråga varför man pratar med polisen och typ 

verkligen… Ehm… säga åt en att inte säga något och göra som de säger (Intervjuperson 7, 

man). 

 

Han förklarar att hans mamma uttryckte en oro då hon inte ville att han skulle hamna i 

problem med äldre kriminella killar. Vidare förklarar han att det inte ansågs som något 

förvånande att de kriminella ställde frågor om varför man pratar med polisen och att de ger 

individer order att inte prata med dem. Det framgår tydligt i intervjuperson 7s område att ens 

intentioner blir ifrågasatta av andra, främst av kriminella i området, ifall man pratar med 

polisen (Clayman & Skinns, 2012). På så sätt lär sig den yngre generationen i området att man 

inte pratar med polisen och de tar till sig normer och värderingar som har utvecklats och som 

tillämpas av de äldre i området. Dessa normer överskuggar och kan även ersätta det de yngre 

tidigare har lärt sig av deras föräldrar eller samhället, vilket i sin tur påverkar deras beslut att 

samarbeta med polisen.  

Intervjuperson 9 och 4 var inne på samma spår gällande att man lärt sig hemma att inte prata 

med polisen och myndigheter. Intervjuperson 9 dyker djupare i ämnet och förklarar att han 

inte pratar med myndigheter eftersom han anser att de ofta begår misstag som resulterar i att 

familjer splittras. Även intervjuperson 4 förklarar att hemma hos honom talar man inte om det 

öppet men att det är en underförstådd meningen att man inte pratar med polisen eller 

myndigheter. Han understryker även att ingen annan hade tagit den risken och pratat med 

polisen ifall något hade hänt honom och uttrycker ett bristande förtroende för andra omkring 

honom.   

Nej jag är lärd att man inte pratar med myndigheter [...] För att myndigheter mer än ofta gör 

många misstag och splittrar många familjer… och de går på antaganden och antaganden 

kan ibland vara korrekta men de är ofta fel (Intervjuperson 9, man).  

 

Vi har inte pratat om det så, men det har alltid varit en grej vi har lärt oss hemma och det är 

att göra sitt. Asså, ingen hade gjort det för dig om man säger så [...] (Intervjuperson 4, 

man).  
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Individer som kommer från deras hemländer till Sverige har andra erfarenheter av 

myndigheter och samhällsstrukturen i Sverige kan vara uppbyggt på ett okänt sätt för de 

(Blixt, 2006). Man kan tydligt se i utdragen att intervjupersonerna har lärt sig från deras 

föräldrar att undanhålla information från polisen och myndigheter. Detta är även något som 

kan sammanlänkas till Blixts (2006) studie om skillnader mellan olika befolkningsgruppers 

förtroende för rättsväsendet. Det är ett tydligt exempel på tystnadskulturen i socialt utsatta 

områden där en brist på förtroende och tillit kan leda till en tystnad mot olika myndigheter 

och polisen.  

Hmm… Nej. Alltså det är inte som min mamma har sagt åt mig att inte prata med typ 

polisen men hon har inte heller sagt åt mig att prata med dem. eh… alltså jag har inte exakt 

fått lära mig det hemma men överallt omkring mig finns det, det är som en oskriven regel. 

Man typ pratar inte alls [...] för att man inte har det förtroendet till att myndigheter eller 

poliser ska göra det man förväntar sig av dem. Den här frågan är ju större än bara polisen 

tror jag… det finns liksom en tystnad om allt eh… som jag sa innan om exempelvis psykisk 

ohälsa (Intervjuperson 8, kvinna).  
 

Ovanför uppmärksammar intervjuperson 8 precis som intervjuperson 4 att tystnaden mot 

polisen fungerar som en underförstådd mening. Hon syftar på att det finns överallt omkring 

henne och att det är som en oskriven regel att man inte samarbetar eller pratar med polisen 

eftersom förtroendet för dem inte finns. Hon menar även att denna tystnad inte enbart är 

riktad mot polisen men att den existerar överallt. Hon ger ett exempel om psykisk ohälsa 

som ett ämne som man inte talar om öppet i hennes område.  

 

Skillnaden mellan tystnad och tystnadskultur är att man inom tystnadskultur tar sig an 

normer och vanor från sin kollektiva grupp (Skinnari et al, 2019). Tystnadskulturen bevaras 

inte enbart av de kriminella i området utan det är även något som upprätthålls av andra 

invånare. Intervjuperson 7 hävdade tidigare i hans utdrag att de kriminella i hans område har 

ett inflytande på invånarnas beslut att prata med polisen. Dessa kriminella använder sig utav 

territoriell kontroll för att sprida dessa normer om att inte samarbeta med polisen (Skinnari 

et al, 2019). Dock bevaras dessa normerna och tystnadskulturen av exempelvis grannar och 

vänner i området som är medvetna om konsekvenser av att prata med polisen. Genom detta 

sprids normerna vidare till andra invånare för att påminna dem om konsekvenserna som kan 

uppstå. Det som beskrivs ovan är något som existerar hos alla våra intervjupersoner och i 

deras områden.  
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Intervjupersonerna har i tidigare utdrag understrukit att risken inte är värd att ta när det 

gäller att samarbeta eller prata med polisen. På grund av att de följer normerna som existerar 

i deras områden och väljer att inte prata med polisen om vissa händelser belönas de genom 

att inte behöva vara rädda eller utsättas för konsekvenser (Homans, 1969, s.37). Så länge de 

belönas av denna handling kommer de med stor sannolikhet att upprepa beteendet eftersom 

handlingen har ett högt värde för dem. Dock kan beteendet upphöra ifall de slutar behöva 

denna belöning. Om de till exempel inser att de inte bryr sig om belöningarna och 

konsekvenserna som medföljer så minskas värdet av belöningen och de bryter mönstret 

genom att avvika från beteendet.  

 

Detta kan ske när de en dag inser att de inte bryr sig om de hamnar utanför eller blir hotade 

av kriminella för att de pratar med polisen. På så sätt förminskas värdet av belöningen och 

de bryter mönstret genom att avvika från beteendet. Det man tydligt kan se är att en 

subkultur existerar där en enskild kultur har skapats inom en mindre grupp utanför det större 

samhället (Arnold, 1970, s.32). I denna subkultur ombildar individerna sin självdefinition 

och sin kultur (Nagel, 1994). De delar tillsammans tystnadskulturen som existerar och deras 

etniska identitet formas av gruppen men även av samhället utanför deras områden. I dessa 

socialt utsatta områden där en subkultur finns utsätts även invånarna för territoriell 

stigmatisering vilket ger upphov till ett “Vi” och “De” tänk. Dessa invånare har även en 

tendens att upprätthålla starka etniskt kulturella samhällen, vilket formar parallella 

samhällen (Dahlstedt & Frempong, 2018).  

5.3.2 Kommunikation  

Slutligen ställde vi intervjupersonerna frågan om de upplever att det finns en kommunikation 

mellan invånarna i deras områden och polisen samt vad de tror att tystnadskulturen beror på. I 

utdragen nedanför beskriver intervjuperson 8 och 9 deras uppfattning om kommunikationen 

mellan de två parterna.  

 
Ja och nej. Inte en hälsosam kommunikation i alla fall. Det känns mer som en monolog än 

en dialog, det kommer typ bara från polisen sida och oftast är det en våldsam dialog 

(Intervjuperson 8, kvinna).  
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Intervjuperson 8 berättar att hon tror att det finns en typ av kommunikation men att den inte är 

hälsosam. Hon menar att samtalet fungerar som en envägskommunikation från polisens sida 

där våld ofta förekommer. Detta tyder på att polisen och invånarna inte får den kontakten de 

behöver för att lösa de pågående problemen i området eller för att skapa ett förtroende för 

varandra.  

 
Det finns en reklam kommunikation tror jag [...] polisen kommer hit de hämtar några 

individer från området, de sätter sig någonstans de ska alasas1 ha ett möte de ska diskutera 

hur de ska lösa saker och ting och bla bla bla. Allt för att de ska få ut det i tidningarna och 

för att man ska se att de kommer hit och de försöker, jag tror ju inte att det hjälper eller 

löser någonting om jag ska vara helt ärlig (Intervjuperson 9, man). 

 

Vidare beskriver intervjuperson 9 kommunikationen mellan polisen och invånarna som 

reklam då han menar att de inte pratar med individerna i området för rätt avsikter. Han 

förklarar att polisen endast försöker kommunicera med dem i området för att det ska se bra ut 

i media och att detta försök inte kommer lösa de problem som finns. Polisens beteende i detta 

fall bestraffas genom att det inte uppskattas av till exempel intervjuperson 9 vilket minskar 

chansen för ett belönat utbyte och en potentiell relation mellan de (Homans, 1961, s 2 - 3). 

 

Intervjuperson 1 förklarar nedan att tystnadskulturen inte är en kultur som nyligen har 

utvecklats utan att den har funnits länge. Hon påstår att tystnadskulturen i hennes område 

expanderar och sprider sig till invånare som inte deltar i kriminella aktiviteter där de påverkas 

av denna kultur. Hon anser att detta är problematiskt då “vanliga” medborgare utsätts för 

kulturens hinder.   

 
De här är ju inte någon ny kultur. Tystnadskulturen har ju liksom funnits länge [...] sen att 

det har blivit ännu större den här tystnadskulturen, att det även har spridits sig till såna som 

inte är i den världen, någon form av kriminell värld, att det har spridit sig till vad ska man 

säga, "de vanliga medborgarna" det är väl de som man kan se som problematiskt 

(Intervjuperson 1, kvinna).  

 

Intervjuperson 3 tror att tystnadskulturen beror på att invånare i hennes område påverkas av 

det de hör om polisen och deras sätt att bemöta individer. Hon menar att individer kan ha sett 

och hört hur polisen har behandlat andra vilket kan leda till att det blir en kulturell norm att 

                                                
1 Alasas = att påstå något som inte är sant  
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hata polisen. Vidare förklarar hon att det existerar ett hat mot polisen bland unga och att det i 

sin tur påverkar deras benägenhet att kommunicera med polisen. Hon tror dock inte att denna 

tystnad beror på att de unga inte vill ses som skvallrare utan att det är hatet som har en 

ledande roll. Det intervjuperson 3 beskriver kan förklaras som en subkultur där de unga i 

hennes område har format en solidaritet som sammanför alla individer i gruppen (Arnold 

1070, s.109 - 110). Genom att invånarna påverkas av det de ser och hör om polisen ändras 

deras åsikter av dem i den kollektiva gemenskapen. På så sätt kan känslor som frustration 

skapas hos invånarna genom det negativa de hör och ser om polisen (Homans, 1969, s.37). 

Detta leder till att invånarna kan handla på ett offensivt sätt gentemot polisen då deras 

beteende inte har fått en positiv respons. 
 

[...] Jag tror det är för att de hört hur polisen har behandlat andra och såna saker. Men det 

cirkulerar något slags polishat bland unga, så det är ju de. Jag tror inte de undviker polisen 

för att de ska se ut som skvallrare utan bara för att de ogillar polisen. De kan ju ha sett hur 

andra har behandlats det betyder ju självklart inte att alla har blivit illa behandlade men de 

kanske hör och ser och det blir en grej i kulturen att man inte ska hata polisen 

(Intervjuperson 3, kvinna).  

 

Avslutningsvis sammanfattar vi vår analys med ett intressant citat från en av våra 

intervjupersoner.  

 
“Det är som ortens domstol om man säger så” (Intervjuperson 4, man).   

 

Han berättar om något som han kallar för “ortens domstol” vilket betyder att man inom 

området löser problem utan att involvera polisen. Detta tror vi kan vara aktuellt i alla 

intervjupersoners områden där liknande omständigheter existerar. Under analysens gång har 

det framkommit att polisens legitimitet ifrågasätts i dessa områden, vilket kan vara en 

bidragande faktor till att “ortens domstol” har bildats. 
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6. Avslutande diskussion  
I detta avsnitt summerar vi studiens resultat och anknyter det till syftet och frågeställningarna. 

Vidare diskuterar vi resultatet i relation till tidigare forskning, teori och metod. Detta avsnitt 

avlutas sedan med förslag på vidare forskning inom studiens ämne.  

6.1 Summering  

Syftet med denna studie var att undersöka tystnadskulturen och förtroendet för polisen bland 

unga vuxna med utländsk bakgrund i socialt utsatta områden. Vi analyserade vidare hur 

tystnadskulturen fungerar och vad det är som utmärker de unga vuxnas förtroende för polisen. 

Med det ville vi få en bredare förståelse för de mekanismer som kännetecknar förtroendet för 

polisen och hur tystnadskulturen fungerar.  

 

Slutsatsen från denna studie är att samtliga intervjupersoner inte riktigt har ett förtroende för 

polisen och att de på ett eller annat sätt upprätthåller tystnadskulturen i deras områden. 

Resultatet påvisar att området har en inverkan på individernas sätt att tänka och handla. 

Parallellt lever invånarna segregerat från resten av samhället men det framförs ändå tydligt att 

det finns en gemenskap bland dem. Det framkommer att tystnadskulturen upprätthålls genom 

att invånare i dessa områden inte samarbetar med polisen av olika anledningar. Dessa 

anledningar beskrivs av våra intervjupersoner som rädsla, misstro gentemot polisen och att de 

inte vill involvera sig med kriminella i området. Eftersom denna rädsla existerar för 

kriminella väljer individerna att avstå från att samarbeta med polisen och gå emot de normer 

som finns i området. Det påvisas även att våra intervjupersoner i tidig ålder lärt sig hemma att 

hålla sig undan från problem som inte berör de, vilket ger upphov till att tystnadskulturen 

överförs vidare i generationer.  

 

Studiens första frågeställning avser att undersöka vad det är som utmärker ett förtroende för 

polisen. Resultatet tyder på att det är dåliga upplevelser där de har blivit orättvist bemötta på 

grund av deras bakgrund som leder till en negativ attityd gentemot polisen. Det i sin tur har 

lett till att de inte ser polisen som legitim och pålitlig. Dessa upplevelser har bland annat 

påverkat deras beslut att samarbeta med polisen.  

 

 



 51 
 

Studiens andra frågeställning fokuserar på att undersöka hur tystnadskulturen fungerar i 

socialt utsatta områden. Resultatet visar att man i tidig ålder lär sig att inte prata med polisen 

vilket är ett utfall av det bristande förtroendet i vuxen ålder. Detta är en produkt av 

föräldrarnas upplevelser i deras hemländer där relationen till polisen och de strukturella 

systemen är annorlunda än Sveriges. Intervjupersonerna väljer att inte prata om specifika 

händelser de bevittnar eller utsätts för, främst när det gäller kriminella verksamheter, på 

grund av rädsla att bli utsatta för hämndaktioner. Vidare framkommer det även att man väljer 

att hålla sig undan från polisen då man inte vill bli stämplad som tjallare och avvika från de 

normer som existerar i områdena.  

 

Avslutningsvis visar resultatet att områdets strukturella faktorer har en inverkan på 

tystnadskultur som ett fenomen och på förtroendet för polisen bland unga vuxna med 

utländsk bakgrund. Vi upplevde därmed svårigheter att skilja mellan de då vårt material 

belyser båda i relation till varandra. Studiens resultat visar att man behöver förstå 

tystnadskulturen i socialt utsatta områden för att sedan kunna förstå det bristande förtroendet 

för polisen bland individer i områdena. 

6.2 Diskussion av resultat i förhållande till tidigare forskning och teori  

Det som presenterats i den tidigare forskningen stämmer till stor del överens med studiens 

resultat. Den tidigare forskningen belyser att områdenas strukturella förhållanden i socialt 

utsatta områden har en inverkan på individers förtroende för polisen och deras benägenhet att 

rapportera brott (Boateng, 2016; Blixt, 2007; Slocum et al, 2010). Faktorer som har en 

påverkan på detta beskrivs som låg utbildningsnivå, ekonomisk utsatthet och hög 

arbetslöshet. Detta är något som kännetecknar ett socialt utsatt område i Sverige och något 

som visade sig i vår studie. Den tidigare forskningen har bidragit till forskningsfältet genom 

att det har givit oss en ökad förståelse för det fenomen vi undersöker samt hjälpt oss att finna 

nya perspektiv att utgå ifrån. 

 

Det vi tidigt märkte var att en stor del av den tidigare forskningen som publicerats inom 

studiens ämne utgick från en kvantitativ ansats. Detta försvårade vårt sökande av forskning 

med kvalitativa ansatser där de studerar individers upplevelser inom ämnet i den utsträckning 

vi önskat. Dock inspirerade detta oss att fokusera på individers upplevelser genom en 

fenomenologisk ansats då individers perspektiv inte lyfts fram tillräckligt enligt oss. Studien 
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visade att individer inte har ett förtroende för polisen på grund av deras negativa upplevelser. 

Detta var något som inte var i enlighet med forskningen då Slocum, et al (2010) menar att 

negativa och positiva erfarenheter av polisen inte har någon effekt på benägenheten att 

rapportera brott. Forskningen belyser även att det finns en genomträngande ungdomskultur i 

socialt utsatta områden och att denna kultur sedan skapar norm samhällen (Sernhede, 2011). 

Detta var liknande till det vi fann i vår studie där det framkom att det existerar oskrivna regler 

i områdena vilket kan beskrivas som normer.  

 

En del av forskningen redogör för att det finns en hög grad av invandrare i socialt utsatta 

områden (Dahlstedt & Lozics, 2017; Skinnari et al, 2019). Det skildras att många unga i 

dessa områden identifierar sig med området de bor i och deras föräldrars utländska bakgrund. 

Det förmedlas även att föräldrar med invandrarbakgrund kan ha sämre erfarenhet av polisen i 

deras hemländer, vilket är något som sedan lärs ut till deras respektive barn. Resultatet visar 

detta tydligt då det framkommer att föräldrarna har lärt deras barn i tidig ålder att undvika 

polisen och inte rapportera brott.   

Den sociala utbytesteorin har varit till stor hjälp för att kunna förstå individernas interaktioner 

med polisen som sociala utbyten. Utan teorin hade interaktionerna uppfattats som ett 

konventionellt samspel mellan två parter. Genom att vi utgick från utbytesteorin när vi 

analyserade materialet så bidrog det till en ökad förståelse om vad interaktionerna innebar. 

Teorin hjälper oss att närma det fenomen vi undersöker genom att bidra med ökad förståelse 

att det ligger en tanke bakom de konventionella interaktionerna då man väger fördelar och 

nackdelar innan man väljer att göra ett utbyte. Studiens resultat visar att detta är 

förekommande då det ligger mycket bakom tanken att exempelvis samarbeta med polisen där 

belöning och bestraffning har en inverkan på beslutet. Begreppen “Vi” och “De”, subkulturer 

och territoriell stigmatisering kompletterade den sociala utbytesteorin genom att belysa 

individer i socialt utsatta områden som en egen social grupp. 

6.3 Diskussion av resultat i förhållande till metod  

Den fenomenologiska ansatsen hjälpte oss att få en tydlig bild av intervjupersonernas 

upplevelser av polisen och även hur tystnadskulturen fungerar i socialt utsatta områden. I 

studiens urval som beskrivits tidigare i avsnitt fyra förklarades det att denna studie består av 

fem tjejer och fem killar. Vi upplevde inte att vi som intervjuare hade en påverkan på 

intervjupersonerna med motsatt kön eller att resultatet påverkades av det. Vi valde även att 
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dela upp intervjuerna, detta för att deltagarna i studien skulle känna en personlig kontakt med 

oss som intervjuare vilket vi anser stärker studiens resultat (Trost, 2010, s.67). Ett beslut togs 

att intervjua fem intervjupersoner vardera då vi ansåg att det tillvägagångssättet var mest 

lämplig för vår studie. Detta beslut togs eftersom vi ansåg att bådas närvaro skulle kunna 

påverka intervjupersonerna då de kan uppleva att intervjun kan kännas mer som ett förhör än 

ett samtal med oss.  

 

Vi anser att den uppdelningen av intervjuer som gjorts kan bidra till ett tillförlitligt resultat. 

Genom vi beslutade att dela upp intervjuerna bidrog det till att alla intervjuer inte var 

utformade på exakt liknande sätt vilket genererade olika svar. Detta ansåg vi som något 

positivt då vi fick flera infallsvinklar av intervjupersonernas upplevelser och verkligheter. 

Som tidigare nämnts i avsnitt fyra kan vår roll som intervjuare med utländsk bakgrund 

påverka resultatet. En begränsning som vi upplevde med att ha en kännedom om studiens fält 

var att vi under intervjuernas gång märkte att vi ville ställa många intressanta frågor som 

skulle kunna tolkas som ledande. Metodvalet var dock tidskrävande då vi la ned mycket tid 

på transkriptionerna av intervjumaterialet för att inte gå miste om viktiga delar.  

 

Eftersom studiens ämne är så pass känsligt anser vi inte att vårt tillvägagångssätt har 

begränsat studiens resultat på något sätt. Detta för att vi anser att intervjuer är var mest 

lämpligt då vi fick tillgång till intervjupersonernas tankar och upplevelser kring ämnet. Om vi 

exempelvis hade fokusgrupper som tillvägagångssätt skulle det finnas en risk att våra 

intervjupersoner skulle påverkas av andra deltagare då en del frågor som ställts berör privata 

frågor som specifikt handlar om deras lärdomar hemifrån och mer individuella tankar. 

Eftersom vår studie belyser socialt utsatta områden där en tystnadskultur existerar skulle 

fokusgrupper kunna försvåra för vårt syfte med studien. Detta skulle kunna ske genom att 

deltagarna utelämnar verkliga känslor och upplevelser för att inte avvika från 

tystnadskulturen. Något som är värt att nämna är att studiens resultat är något som kan 

tillämpas på många individer i socialt utsatta områden. Om studien skulle utövas i andra 

områden i landet skulle liknande upplevelser och attityder kunna beskrivas.  
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6.4 Förslag på vidare forskning  

Vi har i denna studie fokuserat på unga vuxna i åldrarna 18 - 25 år för att undersöka vad det 

är som utmärker ett förtroende för polisen och hur tystnadskulturen fungerar i socialt utsatta 

områden. Under studiens gång har flera frågor uppkommit som skulle vara intressant att 

studera. Det skulle för det första vara intressant att intervjua individer i olika åldrar för att se 

om andra upplevelser skulle skildrats. För det andra hade det även varit intressant att i 

relation till detta undersöka fler områden i Sverige. Vi anser dessutom att det hade varit 

givande att studera polisens ståndpunkt om tystnadskulturen som finns och vad de tycker om 

relationen mellan de och individer i socialt utsatta områden. Genom detta förmodar vi att det 

skulle kunna generera analyser där deras perspektiv lyfts fram samt redogöra för om båda 

parterna upplever liknande uppfattningar och känslor.  
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8. Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide  

… = Områdets namn  
 
Ålder, sysselsättning, fritid.  

 

Hur skulle du beskriva ditt bostadsområde? 

Vad anser du är för-och nackdelar med att bo i ditt område?  

Vilken uppfattning tror du att andra har om ….?  

Hur skulle du beskriva individerna i ditt bostadsområde? 

Hur påverkas området av polisens närvaro?  

Känner du en tillhörighet till området och individerna som bor där? Om ja, på vilket sätt? Om 

nej, varför?  

 

Hur påverkas du personligen av att bo i ….?  

Känner du dig som en del av samhället?  

Är du lärd hemma att man pratar med polisen och myndigheter om man har råkat ut för något 

eller bevittnat en händelse? 

Är det vanligt att se polisen i området du bor i?  

Har du positiva eller negativa upplevelser av polisen? 

 

Hur skulle du beskriva attityden som invånarna i ditt område har gentemot polisen? 

Tycker du polisen behandlar alla individer lika i deras arbetssätt? 

Har du ett förtroende för polisen? Om nej, varför?  

Om du skulle bevittna ett brott i ditt område, hade du ringt till polisen? om nej, varför? 

Om du skulle utsättas för ett brott av någon i ditt område, vem hade du kontaktat och varför?  

Upplever du att det finns en typ av kommunikation mellan polisen och de som 

bor i ditt område? Om inte, vad tror du att denna tystnad beror på?  

Anser du att invånare i ditt område är villiga att samarbeta med polisen? om nej, varför? 
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Bilaga 2. Informationsbrev  

Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen 

Till dig som deltagare i vår studie! 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi 
tystnadskulturen i socialt utsatta områden och förtroendet för polisen bland unga vuxna med 
utländsk bakgrund. Vi hoppas att genom studien få en förståelse för tystnadskulturen och dess 
bakomliggande orsaker samt att redogöra för det som påverkar unga vuxnas förtroende för 
polisen. 

Du tillfrågas därför att delta i denna studie då du uppfyller de kraven vi satt för studien. Vi 
tror att du kan bidra med information som är relevant för studiens syfte. Vi kommer att under 
november månad intervjua tio personer i åldrarna 18 - 25 år. Vi har tänkt att spela in dessa 
intervjuer som kommer omfatta cirka. 45 minuter var. Endast vi kommer att ha tillgång till 
dessa ljudfiler och de kommer enbart att användas för studiens syfte. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 
medverkan. De enda som har tillgång till materialet under studiens gång är vi och vår 
handledare. Du kommer att vara anonym i studien och materialet som samlas in kommer att 
förvaras digitalt som endast vi och vår handledare har tillgång till. Materialet kommer sedan 
att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen. 

Vi kommer att kontakta dig i ärendet vecka 47. 
 
Uppsala den 2019-11-07 
 
Med vänliga hälsningar,  
Johanna Hagos Nugusse & Nora Shibani 
Socialpsykolog studenter, Uppsala Universitet  
 
Nora Shibani:                                                 Johanna Nugusse Hagos: 
Telefon: 070-xxxxxxx                                     Telefon: 070-xxxxxxx 
E-post:noris_malla10@hotmail.com              E-post: johanna.hagos@hotmail.com  
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Bilaga 3. Deklaration av arbetsfördelning  

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt 
klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av 
uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats.  
 
Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 
Författare 1: 50 %            Författare 2: 50 % 
 
Tidigare forskning 
Författare 1: 50 %            Författare 2: 50 %  
 
Teorikapitel  
Författare 1: 50 %            Författare 2: 50 %  
 
Metodkapitel  
Författare 1: 50 %            Författare 2: 50 %  
 
Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 
transkribering)  
Författare 1: 50 %            Författare 2: 50 % 
 
Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 
Författare 1: 50 %            Författare 2: 50 %  
 
Diskussionskapitel  
Författare 1: 50 %            Författare 2: 50 %  
 
Bilagor  
Författare 1: 50 %            Författare 2: 50 %  
 
Genomläsning av färdigt manus/korrektur  
Författare 1: 50 %            Författare 2: 50 %  
 
Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  
Författare 1: 50 %            Författare 2: 50 %  
 
Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  
Författare 1: 50 %            Författare 2: 50 %  
 
Ort, Datum:  
 

Ort, Datum:  

Författare 1: Författare 2:  
 
 
 
Namnförtydligande: 
Johanna Nugusse Hagos  
 

 
 
 
Namnförtydligande: 
Nora Shibani 
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