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Abstrakt 

 

Flera nyhetsartiklar har presenterat en oroväckande bild av de konflikter som uppstår i 

Rinkeby mellan ungdomar och polisen. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

ungdomars tillit till polisen i Rinkeby. För att uppnå detta syfte valdes metoden 

fokusgrupp där 12 ungdomar mellan 15-18 årsåldern från Rinkeby deltog. Resultatet av 

gruppintervjun utgör empirin till denna studie som vidare har analyserats med hjälp av 

tillitsdefinitioner. Enligt resultatet är det två ungdomar i fokusgruppen som har 

utvecklat misstro för polisen i Rinkeby. Denna misstro har beskrivits som strategisk då 

den grundas i erfarenhet eller kunskap hos ungdomarna om att inte vilja lita på polisen. 

Resterande 10 ungdomar har uttryckt relativt hög tillit till polisen då de har poängterat 

polisens viktiga roll i samhället. Enligt dessa ungdomar är det viktigt att polisen finns. 

Bygget av ett polishus i Rinkeby ger ungdomarna hopp om att situationen kan förbättras 

i området. Tilliten som dessa ungdomar har gentemot polisen har definierats som 

moralisk då den innebär en positiv syn på polisen i allmänhet. Resultatet av denna 

undersökning är begränsat och bör inte generaliseras. Vidare forskning föreslås med 

syftet att tillföra ny information om forskningsproblemet.  
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1. Inledning 

 

Tillit i ett politiskt liv och civiliserat samhälle beskrivs som ett grundläggande villkor 

för en fungerande representativ demokrati (Newton 1999: 178). Men vad är det som kan 

påverka politisk tillit? Graden av den politiska tilliten hos medborgare kan påverkas av 

interna och externa faktorer. Interna faktorer utgår från institutionella teorier som 

förklarar att utvecklingen av tillit påverkas av politiska beslut. Externa faktorer grundas 

i kulturella teorier som innebär att värderingar och normer som man lär sig i ett tidigt 

stadie har en stark påverkan på politisk tillit (Mishler & Rose 2005: 4-5).  

 

Flera undersökningar tyder på att hög tillit finns i samhällen med en fungerande 

demokrati, social och ekonomisk jämlikhet samt mindre korruption. Ett sådant samhälle 

har Sverige som likt de andra nordiska länderna framhålls av hög social tillit. En stor 

utmaning för den höga tilliten kan vara mångkulturalismen och invandringen som 

Sverige idag upplever. Detta beror på att invandrargrupper ursprungligen kommer från 

länder med relativt lägre tillit. Ytterligare en orsak kan vara olika förutsättningar i form 

av diskriminering, arbetslöshet och andra faktorer som drabbar invandrare samt 

påverkar graden av deras tillit (Kumlin & Rothstein 2010:9). Ur en annan synvinkel har 

den etniska mångfalden sina effekter på människor och deras tillit hävdar forskare. 

Dessa effekter skapas av olikheterna mellan invandrargrupper och resten av ett lands 

befolkning när det gäller samarbete och kommunikation. Människor som delar samma 

språkliga, kulturella och religiösa värderingar har starkare samarbeten samt bättre 

kommunikation (ibid.). 

 

I Sverige har det rapporterats om flera särskilt utsatta områden där sammanstötningar 

mellan ungdomar och polis har uppmärksammats. Rasism, diskriminering och 

utanförskap är vad ungdomarna upplever och uppfattar av polisens handlingar (Polisen 

2017).  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ungdomars tillit till polisen i Stockholmsförorten 

Rinkeby. I många rapporter framställs Rinkeby som en farlig förort där det råder 



  

3 

kriminalitet bland unga. Det talas om att Rinkeby är ett särskilt utsatt område där 

polisen inte kan fullgöra sina uppgifter (Nationella Operativa Avdelningen 2017). 

Uppsatsen ämnar belysa problematiken och hur den kan påverka ungdomarnas tillit till 

polisen. Syftet är även att öka kunskapen om ungdomars upplevelser av polisens arbete 

i ett utsatt område som Rinkeby.  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ungdomars tillit gentemot polisen i 

miljonprogramsförorten Rinkeby. Studien ämnar lyfta fram och ge inblick i utvalda 

ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av polisen. Detta betyder att syftet inte 

ämnar tillföra ny information inom tillitsforskningen då undersökningen är begränsad 

och resultat kan därför inte generaliseras. 

 

1.2 Frågeställningar 

  

För att kunna uppnå ovanstående syfte har det formulerats en huvudfråga: Hur ser 

ungdomars tillit ut till polisen i Rinkeby?. Stödfrågeställningarna nedan har formulerats 

för att kunna besvara den övergripande huvudfrågan på bästa sätt.  

 

- Hur upplever ungdomar, med erfarenhet av polisen, bemötandet av polisen? 

- Vilka åsikter har ungdomarna om sättet Rinkeby skildras på samt problematiken i 

området? 

- Vad anser ungdomar om påverkan av deras närmiljö - kan den fastställa deras tillit till 

polisen? 

  

1.3 Problemformulering  

 

I en nyligen framställd rapport av polisen presenteras en helhetsbild av problematiken i 

de utsatta områdena där social ordning, kriminella strukturer och andra utmaningar för 
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polisen uppmärksammas. Rapportens framsida visar en bild från år 1948 där ett gäng 

ungdomar springer från polisen på Södermalm. Ungdomarna kände sig kränkta och 

trakasserade på grund av att de kom från Södermalm. Det resulterade i bilar som sattes i 

brand och stenkastning mot polisen. Sådana upplopp sker än idag där kriminaliserande 

beteenden utvecklas av ungdomar. I Stockholm, Göteborg och Malmö är problematiken 

mycket allvarlig och kräver särskilda åtgärder för att kunna lösas (Nationella Operativa 

Avdelningen 2017: 4). Enligt polisen har de utsatta områdena starka kriminella 

strukturer som har funnits i flera generationer. Dessa kriminella strukturer har skapat 

normer som de bosatta i området följer. En stor utmaning för polisen som arbetar i 

utsatta områden är den fysiska miljön som stör deras arbete. Polisens arbete hindras på 

grund av de samlingar som ungdomarna skapar (Nationella Operativa Avdelningen 

2017: 12).  

 

Problematiken skapar oro i lokalsamhället och kan leda till misslyckad skolgång för 

ungdomar samt hög arbetslöshet. Polisen bekräftar att deras satsning är ny och behöver 

lång tid att genomföras. Målet med satsningen är att vidta långsiktiga åtgärder som 

bidrar till en positiv utveckling i områdena (Nationella Operativa Avdelningen 2017: 5).  

 

Med utgångspunkt i kravallerna som har skett under senaste tiden är det av intresse att 

uppmärksamma ungdomars syn på polisen i ett problemområde som Rinkeby. SVT 

Nyheter Stockholm har publicerat en nyhetsartikel om hur lokalsamhället upplever oro 

på grund av upploppen i Rinkeby. Det framgår i nyhetsartikeln att ungdomar och polis 

inte kommer bra överens: ”Det finns ett stort missnöje och ett enormt utanförskap. De 

ser sig inte som en del av Sverige.” berättar en polisman. Andra uttalanden av 

ungdomar tyder på att de inte vill involvera polisen i området: ”Det är bara vi och orten, 

vi vill inte att någon lägger sig i hur vi har det i Västerort.” menar en 17-årig ungdom 

(SVT 2017). 

 

1.4 Bakgrund 

 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av förorten Rinkeby och hur det anses vara ett 

problemområde. Syftet är att få en bredare förståelse av den aktuella bilden av området.  
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1.5 Rinkeby 

 

Väster om Stockholmstad ligger förorten Rinkeby som byggdes år 1968 under 

miljonprogrammet. Enligt statistisk är det 15 844 invånare i Rinkeby därav 90,7% har 

utländsk härkomst (Rinkeby-Kista 2015). Flera rapporter från polisen visar att det råder 

kriminalitet bland unga i Rinkeby. Detta har resulterat i att förorten bedöms vara ett 

särskilt utsatt område enligt polisen. Vad som kännetecknar ett särskilt utsatt område är 

bland annat parallella samhällsstrukturer och religiös extremism. Ytterligare 

kännetecken är den allmänna oviljan att engagera sig politiskt. Rinkeby är ett utav de 

områdena som har varit utsatta under en lång period vilket har lett till en normalisering 

av kriminaliteten som råder i området. Flera åtgärder mot problematiken har diskuterats 

(Nationella Operativa Avdelningen 2015). Ett av flera andra förslag var bygget av ett 

polishus i Rinkeby som skulle vara färdigt sommaren 2017. Det är nu planerat att 

bygget skjuts upp ytterligare ett år enligt polisen. För närvarande har förorten Rinkeby 

inte haft ett polishus i hela fem år (SVT 2017).   

 

I Rinkeby finns det en fritidsgård som erbjuder olika typer av aktiviter för ungdomar 

sex dagar i veckan. Där samlas ungdomar för att umgås, träna eller spela in egna låtar. 

Det är gratis och frivilligt att gå med i verksamheten. Syftet är att ungdomar ska kunna 

samlas på en plats där de får möjligheten att utveckla sina talanger och umgås med sina 

kompisar (Rinkeby-Kista 2015).  

 

1.6 Disposition  

 

Uppsatsen består av olika avsnitt som redovisar studiens inledning, teoretiska 

utgångspunkter, metod och material, resultat, analys samt slutsats. I uppsatsens 

inledande kapitel presenteras ämnet som uppsatsen berör samt bakgrunden till det. 

Syftet med studien och centrala frågeställningar presenteras även under 

inledningsavsnittet. Under det andra avsnittet beskrivs metod och material som har 

använts under studiens gång. Valet av metod förklaras samt en beskrivning av urval 
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presenteras. Uppsatsens teoretiska perspektiv presenteras i det tredje avsnittet där 

tillitsbegreppet definieras. Teoriavsnittet lyfter även upp tidigare forskning som ger en 

djupare förståelse av allmänhetens tillit till polisen i samhället. Under uppsatsens fjärde 

avsnitt redovisas resultatet av studien vilket är indelat i två teman: Polisens bemötande 

och Förorten Rinkeby. Dessa två teman belyser ungdomars syn på polisen och deras 

tillit till dem. Vidare följer ett analysavsnitt där resultatet har kopplats till teorin och 

därav analyserats. Slutligen dras slutsatser av analysen under uppsatsens sjunde och 

sista avsnitt där även framtida forskning om uppsatsens forskningsproblem föreslås.  

 

2. Metod och material  

 

I detta avsnitt beskrivs metod och material som har använts för att utföra denna 

kvalitativa studie. Uppsatsens ambition är att belysa hur ungdomars tillit till polisen ser 

ut i Stockholmsförorten Rinkeby. Nedan presenteras en beskrivning av metoden som 

har valts och använts för att samla in material till studien. Analysmetoden som har 

använts vid bearbetning av resultatet presenteras också nedan. Tillvägagångssättet, 

urvalet till undersökningen samt validitet och reliabilitet beskrivs även under detta 

avsnitt. Utformandet av intervjuguiden till fokusgruppen förklaras också nedan.  

 

2.1 Material 

 

Empirin som studien bygger på är i form av en gruppintervju med en fokusgrupp där 

huvudfrågan i uppsatsen har behandlats. Empiri kan vara ett resultat av till exempel en 

intervju. Att arbeta empiriskt innebär att man samlar människors uppfattningar om ett 

specifikt fenomen (Kaijser & Öhlander 2011: 26-27). Med hjälp av databaser i Google 

och på Linnéuniversitetets bibliotek har det sökts efter tidigare forskning och relevant 

litteratur för studien. Ämnesorden har varit: ungdomars politiska tillit, ungdomars tillit 

till polisen och tillitsforskning. Litteratursökningen har bidragit med djupare förståelse 

och ökad kännedom om forskningsproblemet. Under sökandet hittades relevanta teorier 

och tidigare forskning som berör begreppet tillit. Därav valdes centrala teorier som 

förklarar begreppet tillit ur ett politiskt och socialt perspektiv. Det har även valts 

polisrapporter som har bidragit med ny information om situationen i förorten Rinkeby. 
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Under sökandet efter tidigare forskning hittades även en nyligen framställd 

interpellation om allmänhetens förtroende för polisen vilket har presenterats under 

teoriavsnittet. 

 

2.2 Val av metod  

 

Syftet med uppsatsen är att belysa ungdomars tillit till polisen i Rinkeby. Utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod valts för att uppnå detta 

syfte. Kvalitativa metoder är lämpliga vid denna typ av studie eftersom de kan lyfta 

fram subjektiva erfarenheter, interaktioner, sociala praktiker samt delade föreställningar 

(Fejes & Thornberg 2015: 35). En lämplig kvalitativ metod för denna studie är en 

fokusgrupp som kan fånga upplevelser och erfarenheter av bemötandet av polisen. En 

fokusgrupp består av ett antal människor som diskuterar en central fråga. Diskussionen 

är avgränsad till ett specifikt ämne som gruppen fokuserar på. Fokusgrupper anses vara 

en billig metod som lyfter fram aktuella och passande frågor för en viss målgrupp 

(Obert & Forsell 2008: 7-8). Valet av denna metod är lämpligt för denna studie då syftet 

ämnar lyfta fram de utvalda ungdomarnas grad av tillit till polisen i Rinkeby. En annan 

metod som kunde ha valts för denna studie är enkätundersökning. Med hjälp av 

enkätundersökningar är det möjligt att nå ut till ett större antal respondenter än i en 

fokusgrupp. Nackdelen med enkätundersökningar som metod är att de kräver lång tid att 

genomföras och är även dyrare än fokusgrupper. Eftersom syftet med studien är att 

undersöka ungdomars tillit till polisen på individnivå hade en enkätundersökning inte 

kunnat producera oväntade eller motiverade svar  (Esaiasson et al. 2017: 236, 259). Den 

stora fördelen med att ha fokusgrupp som metod är att attitydundersökningar kan 

genomföras på plats vilket är relevant för denna studie. Detta är möjligt att åstadkomma 

även med en enkätundersökning men kvaliteten på respondenternas svar brister 

eftersom svaren där är generella. Svaren som produceras av en fokusgrupp är personliga 

och inte generella (Obert & Forsell 2008: 17-18). Det är möjligt att kombinera de två 

metoderna för att få en ännu större helhetsbild av forskningsproblemet men 

tidsbegräsningen för denna uppsats har inte tillåtit det.  
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2.3 Tillvägagångssätt 

  

Under den tidiga delen av uppsatsskrivandet bestämde jag mig för fenomenet jag 

önskade undersöka och hur jag kunde bidra till diskussionen av fenomenet idag. Detta 

är viktigt att ha i åtanke vid planeringen av utförandet av en kvalitativ studie (Fejes & 

Thornberg 2015: 47). Efter att metoden fokusgrupp valdes för denna kvalitativa studie 

var det dags att börja planera genomförandet av den. Eftersom syftet med studien är att 

undersöka ungdomars tillit till polisen i Rinkeby var det relevant att söka efter ett 

ungdomshus eller en fritidsgård i Rinkeby där ungdomar kan finnas. Efter att ha tagit 

kontakt med en fritidsgård i Rinkeby bokades en tid för genomförandet av 

fokusgruppsintervjun. Jag sände även ett mejl till kontaktpersonen på fritidsgården där 

jag förklarade syftet med studien jag planerade att utföra. Jag bad även om att få träffa 

en grupp ungdomar som frivilligt kunde delta i min undersökning. Responsen jag fick 

var positiv vilket underlättade planeringsprocessen för mig. Efter att ha utformat en 

intervjuguide var nästa steg att åka till fritidsgården i Rinkeby och genomföra 

gruppintervjun en sen eftermiddag då ungdomarna hade slutat för dagen. Ett gäng 

ungdomar väntade utanför grupprummet som vi skulle vara i. Jag inledde träffen med 

att presentera mig själv och berätta om min undersökning. Jag fick ungdomarnas 

tillåtelse att spela in gruppintervjun för att sedan kunna transkribera den. 

Gruppintervjun tog cirka två timmar att utföra och avslutades då när jag upplevde en 

teoretisk mättnad. Intervjuguiden följdes och alla ungdomar fick chansen att uttrycka 

sig fritt. Jag avslutade träffen med att tacka de deltagande ungdomarna och 

kontaktpersonen som hjälpte mig. 

 

2.4 Urval 

 

Urvalsramen för denna studie är ungdomar mellan 15-18 års åldern. Tanken bakom 

urvalet grundas i medierapporteringen av situationen i Rinkeby där ungdomar oftast är 

inblandande. Med sökorden ungdomar i Rinkeby på databaser i Google är det möjligt att 

finna flera nyhetsartiklar om de omtalade konflikterna mellan ungdomar och polisen i 

området. I flera av nyhetsartiklarna som kommer upp har det rapporterats om 
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ungdomars stenkastning mot polisen (Expressen 2017). Detta väckte mitt intresse för att 

undersöka ungdomars tillit till polisen i Rinkeby. Ungdomarna som deltog i denna 

undersökning valdes slumpmässigt då det var frivilligt för dem att delta. Slumpmässiga 

urval föredras vid sådana typer av studier då det är opåverkbart ur forskarens perspektiv 

(Esaiasson et al. 2017: 174). Fokusgruppen bildades av 12 ungdomar varav 5 tjejer och 

7 killar. De deltagande ungdomarna i undersökningen är anonyma och har fått påhittade 

namn i resultatdelen. Eftersom syftet med uppsatsen inte lyfter fram ungdomars 

bakgrund, kön eller sysselsättning är det irrelevant att nämna då det inte uppnår 

uppsatsens huvudsyfte.  

 

2.5 Analysmetod 

 

För att kunna analysera resultatet av denna undersökning krävs det en lämplig 

analysmetod. En kvalitativ metod valdes för att uppnå syftet med uppsatsen vilket är att 

undersöka ungdomars tillit till polisen i Rinkeby. Den kvalitativa metoden är i form av 

en fokusgrupp där respondenterans uppfattningar och erfarenheter av tilliten till polisen 

står i fokus. För att kunna analysera respondenternas svar valdes kvalitativ 

innehållsanalys som analysmetod. Den kvalitativa innehållsanalysen används vid 

bearbetning av innehållet i en text. Valet av kvalitativ innehållsanalys anses vara 

lämpligt för denna studie då fenomenet tillit förekommer i resultatet och kan med hjälp 

av den metoden knytas an till uppsatsens teoretiska utgångspunkter (Bergström & 

Boreus 2012: 30). Detta är relevant för denna studie då ungdomars tillit till polisen kan 

förklaras med hjälp av definitionerna av begreppet tillit som har redovisats under 

teoriavsnittet. Ett viktigt analysredskap som ingår i den kvalitativa innehållsanalysen är 

respondenternas citat. Citat kan förenkla anknytningen till teorin samt medföra mindre 

risker för forskaren när det gäller förmedlingen av förutfattade meningar. På så vis kan 

jag citera vissa av respondenternas svar istället för att återberätta svaren och riskera att 

förmedla falska budskap. Ytterligare en fördel med citerade svar är att de kan framhäva 

respondenternas argument som de vill framföra (Esaisson et al. 2017: 229-232).  
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2.6 Validitet och reliabilitet  

 

Empirin som denna uppsats bygger på är i form av en gruppintervju som har 

transkriberats. För att öka validiteten av gruppintervjun utformades en intervjuguide 

innan utförandet av den. Detta har bidragit till en ökad validitet då jag avgränsade min 

undersökning och definierade fenomenet jag ville undersöka i intervjuguiden. Det 

framgår alltså tydligt i intervjuguiden vad det är som ska undersökas. När det gäller 

reliabiliteten är det viktigt att ha i åtanke att resultatet av studien man utför kan 

återskapas av någon annan vid tillämpning av samma metod och material (Esaiasson et 

al. 2017: 58). För att öka reliabiliteten för denna studie har respondenternas svar 

transkriberats för att sedan presenteras i resultatdelen. Litteraturen som har kompletterat 

empirin är förlitlig då den har skrivits av statsvetare som har forskat om tillisbegreppet. 

Andra källor har bestått av polisrapporter, nyhetsartiklar och en interpellation. Dessa 

källor anses också vara förlitliga då dem har hämtats från Polismyndighetens hemsida, 

SVT, Expressen, Stockholmsstad samt Riksdagsförvaltningens hemsida.  

 

2.7 Fokusgrupp – Intervjuguide 

 

Utformandet av intervjuguiden och planeringen av genomförandet av fokusgruppen 

skedde innan jag tog kontakt med fritidsgården i Rinkeby. Syftet var att intervjua en 

liten grupp ungdomar som kunde känna sig bekväma under gruppintervjun och tala 

ohindrat. Enligt Obert & Forsell (2008) kan fokusgrupper genomföras med endast två 

personer. Storleken på fokusgruppen avgör den som utför undersökningen och ämnar 

uppnå ett syftet med den (s. 35). Inbjudan till fokusgruppen var både skriftlig och 

muntlig. Fördelen med detta är bland annat att motivera människor till att delta i 

fokusgruppen. Det finns även så kallade spelregler som innebär att deltagarna ska 

informeras om vem det är som genomför fokusgruppen och vem som är medhjälparen 

(Obert & Forsell 2008: 37). Strukturen på intervjuguiden bestod av öppninsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och slutligen avslutande frågor. I 

inledningen presenterades information om undersökningen och spelreglerna för 

intervjun. Öppningsfrågorna och introduktionsfrågorna var övergripande frågor som 

ungdomarna lätt började diskutera. Nyckelfrågorna var mer specifika och de avslutande 
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frågorna gav ytterligare ett utrymme för ungdomarna att tillägga något som de missade 

att göra under intervjun. Med hjälp av en sådan intervjuguide kan man genomföra en 

fokusgrupp på ett korrekt sätt (Obert & Forsell 2008: 50-51).  

 

3. Teori och tidigare forskning 

 

För att uppnå syftet med uppsatsen har det valts relevanta teorier och tidigare forskning 

som redovisas nedan. Syftet är att resultatet av studien ska anknytas till teorin under 

analysavsnittet för att förklara resultatet utifrån teorien och uppnå syftet med studien. 

 

3.1 Sociala fällor och tillitens problem 

 

Rothstein (2004) behandlar begreppet tillit i sin bok Sociala fällor och tillitens problem 

där han i första hand fokuserar på förtroende till människor och till institutioner. Han 

förklarar den sociala fällans logik som innebär att misstro inte nödvändigtvis beror på 

moralisk defekt eller kulturen man tillhör. I ett spel där alla fuskar är det inte lönt för 

den personen med hög tillit att spela rättvist och lita på folk. Det vill säga, de som 

fuskar i spelet tror att alla andra också gör det och kommer därför hålla sig till den 

logiken. Dessutom kan det vara riskabelt att lita på människor som inte är pålitliga. Då 

anses det vara säkrare att inte lita på någon alls. Detta betyder dock inte att man som 

person har onda avsikter men eftersom man tror att alla andra tänker på ett visst sätt 

leder det till att man fortsätter agera på samma vis. Genom att förklara detta har 

Rothstein avgränsat en omfattande teori som hans bok belyser. Denna teori kallas för 

den icke-kooperativa spelteorin som utgår från att vad vi gör, beror på vad vi tror att de 

andra kommer att göra. Med andra ord betyder detta att ekonomiskt och politiskt 

agerande kan definieras som strategiskt. Rothstein menar därför att kollektiv 

irrationalitet grundas i individuell rationalitet (s. 14-16).  

 

Rothstein uppmärksammar en central scen i filmen Gudfadern där karaktären Bonaseras 

tillit till rättssystemet brister efter att ha blivit sviken av polisen. Detta medförde att 

karaktären inte litade på människor i allmänhet då de inte tillhörde samma etniska grupp 
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som han själv. Denna typ av tillit som orsakas av begränsade tillgångar till socialt 

kapital förekommer i många delar av världen där människor inte litar på politiska 

institutioner. Rothstein hänvisar till specialisten Diego Gambetta som anser att misstro 

inte utvecklas från människans natur eller kultur. Det är uppenbart att man inte litar på 

människor i allmänhet ifall rättssystemet sviker en menar han. Gambetta förklarar att 

det är då naturligt att vända sig till exempelvis en maffia som kan beskydda en och tar 

saker i egna händer när rättsystemet agerar ojust (Rothstein 2004: 188).  

 

Enligt Rothstein krävs det speciella resurser som hjälper människor att undvika att 

hamna i en social fälla. Han menar att tillgången till ett socialt kapital behövs för att 

kunna lita på institutioner. Begreppet socialt kapital har bland annat definierats av 

statsvetaren Robert Putnam som hävdar att deltagandet av individer i både formella och 

informella sociala nätverk är vad som skapar ett fungerande socialt kapital. Rothstein 

förklarar att det sociala kapitalet baseras på individens egna uppfattningar om 

verkligheten och kan därför inte återskapas av andra (Rothstein 2004: 15). Flera andra 

definitioner av socialt kapital har sammanfattats av Rothstein där han påstår att 

subjektiv rationalitet och moralisk etik är grunden till det sociala kapitalet (Rothstein 

2004: 108). Ett socialt kapital kan finnas i en rättsstat med fungerande politiska 

institutioner. Länder med stora tillgångar på socialt kapital som Sverige har stora sociala 

nätverk där människor anser att de själva är pålitliga och tror därför att andra deltagare i 

det sociala kapitalet går att lita på (Rothstein 2004: 155).  

 

Slutsatsen som Rothstein redovisar i sin bok förklarar den kausala mekanismen till 

tillitens problem. Han hävdar att den kausala mekanismen omfattar tre viktiga punkter 

som ger en precisering av problemet. Den första punkten presenterar hur människor 

förlorar tilltron till de flesta människor ifall de tillhör ett samhälle där politiska 

institutioner och offentliga tjänstemän är partiska. Den andra punkten redovisar 

resultatet av den första punkten som innebär att människor tvingas vara lika partiska 

som de offentliga tjänstemännen för att de ska kunna behandlas rättvist. Slutligen 

innebär den sista punkten att människor bortser från moralen och börjar agera på samma 

sätt som de offentliga tjänstemännen och då dras slutsatsen att man inte kan lita på 

någon alls då man själv är opålitlig (Rothstein 2004: 189).  
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3.2 Politisk tillit i Sverige 

 

I boken Critical citizens. Global support for democratic governance skriven av Pippa 

Norris finns det ett kapitel som redovisar en bild av den politiska tilliten i Sverige. Det 

framgår i kapitlet att de nordiska länderna präglas av samhällen med höga grader av 

tillit och positiva attityder mot det demokratiska systemet samt dess politiska 

institutioner (Holmgren 1999: 103). Det redovisas en undersökning som har 

uppmärksammat svenskarnas tillit till det politiska systemet i Sverige och hur 

majoriteten av befolkningen litar på Riksdagens arbete. Enligt undersökningen har 

staten en betydelsefull roll som avgör graden av medborgarnas tillit. Undersökningens 

hypotes visar att ifall medborgare gillar politikerna kommer dem förmodligen att lita på 

politikernas arbete. Ifall de inte  skulle göra det resulterar det i misstro hos medborgare. 

Politisk identifikation, bakgrund, värderingar och kognitiv kompetens har en påverkan 

på medborgarnas politiska tillit.  Det framgår i kapitlet att svenska medborgare som är 

arbetslösa, låg utbildade och bor på landet har lägre grader av politisk tillit (Holmgren 

1999: 114).  

 

En stor utmaning för medborgarnas politiska tillit är EU-medlemskapet och 

migrationspolitiken i Sverige. Holmgren förklarar att Riskdagen tror på ett gott 

samarbete med EU samt stöttar invandringen mer än majoriteten av befolkningen. Detta 

har påverkat medborgarnas politiska tillit till politikerna menar han (Holmgren 1999: 

116). En annan utmaning är media som enligt flera undersökningar i Sverige visat en 

mer negativ mediebild av politiker och har därför resulterat i lägre grader av tillit. Under 

år 1979-1996 hade flera svenska program som Rapport visat hur misstron för politiken 

blev allt vanligare. Det är alltså möjligt att skylla på mediebilden av politiken i Sverige 

vid undersökning av politisk tilltro då tydliga samband existerar mellan medborgarnas 

tillit och den svenska medierapportering (Holmgren 1999: 120).  

 

Flera statsvetare har uppmärksammat politisk tillit då det är centralt inom teorin om 

socialt kapital (Newton 1999: 169). Begreppet tillit definieras av Newton i sitt kapitel 

där han förklarar att tillit innebär att A litar på att B inte behandlar A illa. Med andra ord 
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är tillit baserad på individuella upplevelser. Att lita på andra människor medför risker då 

vi inte vet om de är pålitliga. Människan har en tendens att lita på människor som man 

känner väl. Tillit kan även vara en tro som religionen eller kulturen förespråkar 

(Newton 1999: 170-171). Den stora skillnaden mellan social tillit och politisk tillit är att 

den sistnämnda inte baseras på personliga relationer till politiker då man inte känner 

dem personligen. Även Newton uppmärksammar massmedians påverkan då medborgare 

har ett stort förtroende för medierapporteringen som bildar olika uppfattningar hos 

medborgare (Newton 1999: 179).  

 

3.3 Tillitsdefinitioner  

 

Uslander presenterar flera definitioner av begreppet tillit som han menar är viktiga inom 

tillitsforskningen. Han börjar med att definiera strategisk tillit som är baserad på 

kunskap och erfarenhet. Strategisk tillit innebär att beslutet att lita på någon medför 

risker då vi inte vet om människor är pålitliga. Utifrån kunskap kan man förutse på 

förhand om någon är pålitlig eller inte. Det vill säga, man litar inte på någon som man 

redan vet är opålitlig. Ytterligare en typ av tillit är moralisk tillit som inte är baserad på 

erfarenhet. Ett exempel som Uslander belyser är en butiksägare som inte har erfarenhet 

av sina kunder men väljer att lita på dem samt förväntar sig att de betalar för varorna de 

köper. Moralisk tillit är en generell positiv syn på mänskligheten som man förhåller sig 

till även om någon person bevisar motsatsen och sviker en. Den moraliska tilliten 

innebär att man utgår från att alla andra delar samma syn och värderingar om tillit. 

Människor ska behandlas som man själv önskar att bli behandlad. Detta betyder dock 

inte att alla måste dela samma livsfilosofi (Uslander 2002: 17-18).  

 

Uslander påstår att den moraliska tilliten hjälper att besvara frågor som den strategiska 

tilliten inte kan behandla. Han hävdar att tilliten till människor i allmänhet kan lösa 

konflikter och därför anser han att det är den moraliska tilliten som är kapabel till detta. 

Den strategiska tilliten däremot begränsar utvecklingen av tillit hos människor då den 

utgår endast från personliga relationer (Uslander 2002: 20). Den strategiska tilliten 

grundas inte i ondska och förespråkar heller inte en negativ syn på världen. Det utgår 

snarare från osäkerhet hos människor. Här hänvisar Uslander till statsvetaren Levi som 

menar att misstro inte anses vara motsatsen till tillit. Motsatsen till tillit är själva bristen 
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på utvecklingen av den menar han (Uslander 2002: 22).  

 

Ytterligare typer av tillit är generaliserad och partikulär tillit. Generaliserad tillit bygger 

på idén av moralisk tillit och personliga erfarenheter. Detta innebär att man värdesätter 

den moraliska tilliten och dess innebörd men har även sina erfarenheter i åtanke. 

Partikulär tillit däremot värdesätter erfarenheterna mer och utgår helt från strategisk 

tillit. Man är selektiv med valet av människorna man vill lita på (Uslander 2002: 26-27). 

Den stora skillnaden mellan partikulär tillit och generaliserad tillit är att man väljer att 

lita på människor som man anser tillhör samma grupp som en. Genom att kategorisera 

människor utifrån sina erfarenheter väljer man att lita på de som liknar en själv. Detta 

gäller inte inom teorin om generaliserad tillit då man tror gott om främlingar. 

Människor som har en partikulär tillit har en tendens att ogilla de som är utanför ens 

grupp. Vidare diskuterar Uslander att tillit kan byggas upp och förloras lika snabbt. Ju 

mer vi umgås med människor desto mer tillit kan vi utveckla gentemot dem (Uslander 

2002: 31, 38). 

 

Uslander (2002) belyser hur tillit gentemot staten kan uppstå och hur det oftast 

förekommer i demokratiska stater. Han hänvisar till Rothsteins teori som förklarar hur 

förtroendet för staten kan resultera i utveckling av tillit till människor i allmänhet. Han 

menar att när en medborgare anser att institutionerna agerar lagligt och rättvist 

resulterar detta i förväntningar om att andra medborgare delar samma syn som en själv. 

Ytterligare en förklaring av detta illustreras av Uslander som hävdar att det är bevisat att 

medborgare som betalar skatt och följer lagen har höga grader av tillit. Uslander 

presenterar resultat av enkätundersökningar från år 1996-2000 i Sverige som visade att 

av 13 statliga institutioner har polisen och domstolen orsakat utveckling av tillit hos 

medborgare (s. 42-43). Å andra sidan kan medborgare som tillhör minoritetsgrupper 

uppleva diskriminering av polisens ageranden och utveckla misstro gentemot 

majoritetsgruppen som man misstänker vara lika diskriminerande som polisen. På så 

sätt kan politisk misstro utvecklas hos medborgare (Uslander 2002: 46).  
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3.4 Tidigare forskning 

 

Medieakakademins förtroendebarometer presenterar årligen undersökningar inom 

förtroende och tillit i Sverige. Tillitsforskningen som ska presenteras här genomfördes i 

mars år 2017. Undersökningen baseras på webb-intervjuer där åldersgränsen är 15 år. 

Resultatet av undersökningen redovisas i form av tabeller och diagram som tydligt 

presenterar vilka samhällsinstitutioner i Sverige som medborgarna litar mest på. 

Undersökningen gör det även möjligt att följa tidigare resultat som visas från år 2007. 

Enligt ett diagram som visar medborgarnas tillit till polisen har det skett en nedåtgående 

förändring sedan år 2011. Resultatet rasade med hela 7 procent då allmänhetens 

förtroende sjönk från 61 procent till 54 procent under perioden av 6 år.  I år står polisen 

på tredje plats bland alla samhällsinstitutioner i Sverige med 54 procent. Detta betyder 

att allmänheten har relativt stort förtroende för polisen i jämförelse med staten som 

ligger på sjunde plats med 38 procent enligt tabellen (Medieakademin 2017).  

 

Allmänhetens förtroende för polisen är ett viktigt och aktuellt ämne som har debatterats. 

I en interpellation från år 2016-2017 av ledamoten Lars-Arne Staxäng presenteras en 

nyligen sammanställd undersökning om allmänhetens förtroende för polisen där 

resultaten visade en negativ förändring. Ledamoten Lars-Arne uttrycker sin oro för detta 

problem i sin interpellation och påstår att situationen är oerhört allvarlig. Han skriver att 

missförtroendet för polisen riktas mot polisledningen och att det inte rör sig om enskilda 

poliser. Han skriver även att ansvaret ligger hos polisledningen och regeringen. 

Dagligen skrivs det om detta problem och riskerna är att hela samhället rasar då 

människorna saknar förtroende för polisen. Lars-Arne anser att problemet behöver 

åtgärdas då det hotar bilden av polisen och rättsstaten. Förtroendet bör upprätthållas 

menar Lars-Arne som hävdar att det har eskalerat från en poliskris till en allvarligare 

nationell samhällskris. Enligt undersökningen har allmänhetens förtroende för polisen 

sjunkit med hela 25 procentenheter. Att resultatet har rasat från 56 procent till 31 

procent är katastrofalt hävdar Lars-Arne. Detta har skett under perioden av ett år. Enligt 

resultatet av undersökningen är det 44 procentenheter som representerar andelen som 

inte har ett stort förtroende för polisen. Dessa siffror kan även hittas i en undersökning 

som utfördes i november år 2016 av Sifo. Staxängs interpellation bestod av två 

huvudfrågor:  
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Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att återupprätta förtroendet 

för den svenska polisen?  

 

Kommer statsrådet och regeringen att ta några initiativ för att se till att det sker en 

förändring i ledarskapet av Polismyndigheten för att ge den svenska polisen en nystart?  

 

Interpellationen överlämnades till Anders Ygeman på Statsrådet. Den 27 januari 2017 

ägde interpellationsdebatten rum och finns tillgänglig på Riksdagsförvaltningens 

hemsida. Anders Ygeman besvarar interpellationen under debatten och börjar med att 

hänvisa till den nationella trygghetsunderökningen som årligen redovisar andelen brott i 

Sverige. I trygghetsundersökningen redovisas även allmänhetens förtroende för polisen. 

Resultat från år 2016 visar att förtroendet har rasat från 65 procent till 61 procent. 

Ygeman hävdar att tidigare resultat från början av utförandet av undersökningen ökade 

andelen med 6 procentenheter år 2006. Med detta sagt menar Ygeman att allmänhetens 

förtroende för polisen har legat på ungefär samma nivå övertid vilket är positivt. Vidare 

föreslår Ygeman att införa ett uppdrag som syftar att förbättra och utveckla polisens 

arbete. Uppdraget går ut på att stärka samverkan inom brottsutredningen genom att 

placera åklagare på Polismyndigheter som ska delta i polisens utredningsarbete. 

Ytterligare ett förslag är att placera speciella utredningsgrupper som behandlar ärenden 

från tidigare år. Ygeman tilläger att omständigheterna hindrar den största myndigheten i 

Sverige från att utföra sitt arbete då det kräver lång tid och specifika åtgärder. Staxäng 

däremot hävdar att statistiken är ohållbar då risken finns att den missbrukas. Han håller 

inte med Ygeman om att statistiken visar goda resultat då den snarare visar tydliga 

tecken på ett rasande förtroende. Staxäng hänvisar till en trygghetsundersökning som 

utfördes år 2016 av Brå där allmänhetens upplevelser och erfarenheter av brott har 

presenterats. Resultaten enligt Staxäng hotar tryggheten och tilliten i vårt framtida 

samhälle då totalt 1,5 miljoner brott är anmälda. Ygeman å andra sidan förklarar att 

polisens budget är utökad och fler poliser utbildas idag. Han förklarar även att nya 

polisstationer ska byggas, bland annat i Rinkeby (Riksdagsförvaltningen 2017).  

 

I en undersökning utförd av Brå år 2016 presenteras åtgärder som kan stärka 
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medborgarnas relation till polisen. Åtgärderna är i form av ett hållbart samarbete mellan 

lokala aktörer och kommuner som har ansvaret att hålla medborgardialoger. 

Medborgardialoger är en ny metod som ursprungligen kommer ifrån Community 

Policing eller Neighbourhood Policing som innebär att medborgare samarbetar med 

polisen på lokalnivå. Syftet med medborgardialogerna är att undersöka medborgarnas 

erfarenheter och upplevelser av polisen. Med inspiration från andra länders goda 

resultat av medborgardialoger har forskning visat att tilliten till polisen har förbättrats i 

de länderna. En viktig verksamhetsidé för Polismyndigheten i Sverige, som blev till en 

nationell myndighet år 2015, är att komma närmare medborgare. Syftet är att undersöka 

tilliten till polisen och vidta effektiva åtgärder som kan öka förtroendet för polisen.  

Medborgardialogerna äger rum i den offentliga sektorn där offentliga tjänstemän håller 

dialoger med medborgare. Genom deltagandet av de lokala aktörerna kommer även den 

demokratiska processen att utvecklas då fler medborgare engagerar sig. Denna metod 

kommer även att stabilisera läget i de utsatta områdena där tilliten till polisen är relativt 

låg. Enligt forskare är medborgardialoger viktiga då de skapar starka känslor av 

tillhörighet hos medborgare som då utvecklar deras tillit gentemot polisen. Genom 

skapandet av ett samarbete mellan polisen och medborgare bildas närkontakt och öppna 

dialoger skapas. Förtroendet och tilliten utvecklas ytterligare när medborgare känner sig 

delaktiga i den demokratiska processen. Forskning visar att polisens arbete är oerhört 

viktigt då det påverkar tilliten hos medborgare (Brå 2016). 
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4.0 Resultat 

 

I detta avsnitt redovisas resultatet av gruppintervjun med fokusgruppen i Rinkeby. 

Resultatet delas in i två teman med syftet att ge en djupare förståelse av ungdomars syn 

på polisen och hur deras tillit till dem ser ut. 

 

4.1 Polisens bemötande 

 

Alla 12 ungdomar var enade om att kalla polisen för Aina så fort begreppet polisen 

nämndes. När frågan om ungdomarnas åsikt om polisens roll i Rinkeby ställdes var 

ungdomarna inte längre överens. För att höra allas åsikt gick frågan runt och alla fick 

uttrycka sig fritt. Två av ungdomarna förmedlade negativa åsikter om polisens roll i 

Rinkeby. Killarna, som kallas för Alex och Stefan i denna undersökning, hade 

personliga erfarenheter av polisen som de berättade för resten av gruppen. Deras 

erfarenheter var ganska lika och de påstod att polisen eller Aina som de beskrev hade 

diskriminerat dem. 

 

”Aina gör inget vettigt här på gud, de tror vi är krim (kriminella) och ska alltid stoppa 

oss någonstans. En gång var jag ute med grabbarna sent på kvällen på stationen. Då 

kom de fram och började ställa massa frågor. De trodde vi höll på med något.” - Alex 

 

Ungdomarna med personliga upplevelser av polisens bemötande menade att polisen 

dömde de utifrån deras utseende. De förklarade att deras erfarenheter av polisen är att 

de inte gillar mörkhåriga och tror att ungdomar som umgås i grupp är farliga på något 

sätt.  

 

”Mannen de är rassar (rasister), så fort de ser en blatte då de dömer dig direkt. Bara 

sådär”. - Stefan 

 

Resterande 10 ungdomar hade inga personliga erfarenheter av polisen men de deltog i 
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diskussionen om polisens roll i området och delade med sig av vad de hade hört från 

sina vänner. Åsikterna varierade och var både positiva och negativa. De positiva var att 

polisen är de man vänder sig till vid nödsituationer förklarade en tjej vid namn Alice. 

Negativa åsikter syftade mer på bemötandet av polisen som dessa ungdomar har hört 

från sina vänner i området. Flera åsikter var att polisen inte tar anmälningar på allvar 

eftersom enligt dem är det ett område med utlänningar som majoritet. Ett område som 

Rinkeby där gängkonflikter förekommer är en polisfri zon menade ungdomarna. Några 

ungdomar förklarade att polisen inte har viljan att involveras i området. De berättade att 

vid några tillfällen har polisen avstått från att involvera sig och reda ut vissa konflikter. 

Detta har resulterat i att man inte vänder sig till polisen i första hand och istället tar 

saker i egna händer sa ungdomarna. Å andra sidan har andra ungdomar i gruppen visat 

ett förtroende för polisen genom att poängtera polisens insatser vid Stockholmsattentatet 

i april 2017.  

 

”Jag kommer aldrig glömma hur polisen sprang mot faran när alla andra sprang för 

livet och gömde sig. Utan polisen hade man inte känt sig trygg under sådana 

omständigheter”. - Tea 

 

En tjej bland ungdomarna vid namn Tea berättade att hon tillsammans med sina vänner 

drabbades av terrordådet då de var på stan när det hände. Hon berättade hur de 

beskyddades av polisen och gömde sig i grupper. Enligt henne hade dem inte kunnat 

känna sig trygga utan polisens närvaro. När Tea berättade om sin upplevelse satt några 

andra ungdomar och nickade. När de fick chansen att tillägga något sa dem att Tea hade 

rätt. En kille vid namn David som höll med Tea tyckte att polisens roll i samhället är 

viktig.  

 

”Vi får inte glömma att de är människor precis som oss. De sätter sig själva i fara för 

att skydda oss.” - David 

 

Ungdomarna Alex och Stefan med dåliga erfarenheter av polisens bemötande försökte 

att få med resten av gruppen på sin sida. De menade att det är svårt att bedöma polisens 

arbete när man själv inte har upplevt det. Att höra från omgivningen hur de uppfattar 
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polisen är något helt annat än att ha personliga erfarenheter av deras bemötande. De 

berättade även att det är bra att polisen finns då de behövs, men ifall de behandlar 

människor olika är det orättvist. De två killarna med erfarenheter av polisen berättade 

att de under vissa tillfällen kände sig dömda trots att de inte hade brutit mot lagen. 

Ungdomarna förklarade att ibland fick dem höra otrevliga kommentarer av poliser i 

området. Detta har ungdomarna uppfattat som rasistiska påhopp. Alex berättade att han 

själv drömde om att utbilda sig till polis i framtiden. Efter att ha upplevt några polisers 

bemötanden började han att ifrågasätta sitt framtida val. Han förklarade att han är född i 

Sverige och har utländska föräldrar. Ur hans perspektiv bör polisen agera enligt lag 

vilket bland annat innebär att behandla alla lika oavsett etnicitet eller trosuppfattning. 

Han påstod att han vid ett tillfälle fick höra en rasistisk kommentar av en polis när han 

undrade varför de angrep en kille i området. Han vägrade ge sig och stod kvar för att 

reda ut vad som hade hänt och bad polisen att förklara orsaken till deras agerande. Då 

fick Alex höra att han och hans kompisar bör sluta glamorisera det kriminella livet.  

 

”Jag förstod verkligen inte vad han menade. Är det min hudfärg eller hårfärg som 

avgör hur jag ska vara som person? Varken jag eller mina kompisar hade gjort något 

fel. Varför skulle en polisen se mig som en farlig person isåfall? Jag visste inte heller 

vad killen de angrep hade gjort. Allt jag gjorde var bara att ställa en fråga eftersom att 

jag kände att de gjorde fel.” - Alex 

 

Alex uppfattade polisens kommentar som ett påhopp då polisen inte kände honom eller 

visste något om honom. De såg bara att Alex var mörkhårig och drog slutsatsen att han 

var inblandad förklarade han. En annan kille i gruppen vid namn Dani delade med sig 

av en annan upplevelse efter att ha varit tyst under början av gruppintervjun. Dani 

påpekade hur ofta det skrivs om stenkastning mot polisen i Rinkeby och menade att 

våldet mot polisen bör stoppas. Dani berättade att han var bekant med ett gäng killar 

som för några år sedan hade kastat stenar mot en polisbil som stod parkerad. Han ville 

då inte blanda sig i och höll sig utanför.  

 

”Jag tänkte att jag kanske borde prata med polisen om det eller prata med grabbarna 

och förklara att det är fel. Men att blanda sig i har sin konsekvenser. Folk här hade 

stämplat mig som golare. Polisen hade kanske trott jag var en av de grabbarna.” - Dani 
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Danis upplevelse skapade en annan diskussion bland ungdomarna om att låta bli att 

blanda i sig när sådant händer. Ungdomarna menade att vissa situationer kan bli värre 

och även drabba dem som är oskyldiga. Enligt ungdomarna ska man vara försiktig och 

hålla sig undan när sådana konflikter uppstår. Man vill helst inte hamna i en konflikt 

med polisen förklarade dem. Efter att vissa av ungdomarna hade hört från sin 

omgivning att polisen hade varit otrevliga och diskriminerande har detta lett till 

cirkulerande fördomar mot polisen i området. Enligt Alice är polisen inte så omtyckta 

bland Rinkebybor. De som inte har bemötts av polisen har hört dessa fördomar och 

spridit de vidare menade hon. Majoriteten av ungdomarna i gruppen sa att förtroendet 

för polisen i Rinkeby borde stärkas.  

 

”Vi vill inte bo i ett område där pizzabuden kommer före Aina. Här i Sverige är vi 

bättre än så”. - Alice 

 

4.2 Förorten Rinkeby 

 

Ungdomarnas diskussion började att vända fokus från polisens bemötande till 

situationen i Rinkeby. Här var det blandade åsikter om problematiken i området. 

Majoriteten av ungdomarna påpekade att situationen i Rinkeby är ytterst allvarlig. 

Enligt ungdomarna har Rinkeby fått ett dåligt rykte och förknippas oftast med 

brottslighet i media. Ingen av ungdomarna tyckte om idén av detta rykte. De menade att 

Rinkebybor döms utifrån mediebilden av området. Detta menade dem är orättvist mot 

de som inte kommer till tals i rapporteringen om förorten.  

 

”Det är synd att det enda som visas i media är kriminaliteten i Rinkeby. Det är nästan 

så att man skäms att säga att man bor här”. - Melissa 

 

Detta sa en tjej vid namn Melissa som menade att rapporteringen om Rinkeby borde 

variera då det finns andra positiva händelser som kan lyftas upp. När ungdomarna 

diskuterade förortens rykten började de även att diskutera polisens rykte i området 
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vilket de även beskrev som dåligt. Vad som sägs om polisen i Rinkeby är för det mesta 

negativt menade ungdomarna. Det sägs att polisen är rasister och behandlar människor 

som inte har ett typiskt svenskt utseende orättvist. 

 

”Det är tyvärr vanligt med gängkonflikter här och då vill de helst inte att polisen lägger 

sig i. Här säger folk att polisen är rasister. De ska man inte prata med.” - Tea 

 

Alla ungdomar nämnde gängkonflikterna och poängterade hur dåligt det är med 

förekomsten utav dem i Rinkeby. De menade att de yngre generationerna kan påverkas 

negativt i framtiden om dessa gängkonflikter skulle eskalera. Enligt ungdomarna är 

förtroendet för polisens arbete relativt lågt bland Rinkebybor då de kriminella får röra 

sig fritt. Alex som tidigare hade berättat om sina personliga erfarenheter av polisens 

bemötande förklarade att polisen måste ha bättre koll på situationen i området. Han 

tyckte att straffen för brotten som vissa i området begår bör bli ännu hårdare för att på 

så sätt skrämma andra från att begå de brotten. Två av tjejerna i gruppen vid namn 

Fanny och Amal höll med Alex och nämnde hur viktigt det är med ett polishus i 

Rinkeby. De har följt nyheterna och är medvetna om att bygget av polishuset har 

skjutits upp.  

 

”Ett polishus här hade löst många problem. Unga som ser upp till kriminella i detta 

området borde istället se upp till polisen.” - Anna 

 

En tjej bland ungdomarna vid namn Anna menade att polisens roll i området borde tas 

på allvar av Rinkebybor. Det är fel att unga ser upp till gängmedlemmar som bryter mot 

lagen förklarade hon. Resten av gruppen höll med henne och nickade. Ungdomarna 

förklarade att några killar i området umgås i gäng och tror sig besitta makt. De uttryckte 

även en oro över de ungas framtid i Rinkeby.  

 

”Jag skulle inte vilja säga att det är farligt att bo här. Tvärtom. Alla känner alla och vi 

har det bra. Men sådana gäng borde skämmas på gud. De förstör för oss andra.” - 

Victor 
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Detta sa en kille i gruppen vid namn Victor. Han menade att vissa gäng har blivit allt för 

populära och den trenden bör inte följas. Då började ungdomarna att diskutera den 

populära musiken som spelas bland unga i Rinkeby. Enligt Fanny tyckte hon att det har 

blivit en trend att svära åt polisen och ogilla dem. Hon menar att även om man inte har 

personliga erfarenheter av polisen är det vanligt att man påverkas av den trenden och 

faller för grupptryck. Detta gäller särskilt unga som inte kan skilja på rätt eller fel och 

följer strömmen. Ungdomarna poängterade även utanförskapet som många i området 

upplever. Resultatet av detta är att vissa väljer att vara självständiga och inte vända sig 

till polisen när det behövs menade dem.  

 

”Det är vanligt att ungdomar skriker fuck Aina när de ser poliser på gatan. De tror att 

det är coolt att bete sig så.” - Fanny 

 

Ungdomarna diskuterade vidare att grupptrycket är ett vanligt problem bland unga i 

Rinkeby. Ifall en populär låt förmedlade fördomar mot polisen då skulle den stora 

majoriteten lyssna på den menade dem. Flera av ungdomarna i gruppen erkände att de 

själva har varit utsatta för detta. De förklarade att det är lätt att påverkas av äldre då man 

tror att de vet bättre vilket inte alltid är rätt.  

 

”Jag tror inte att fördomarna mot polisen här hade varit så stora om inte snacket gick 

runt. Har man träffat en dålig polis betyder det inte att alla andra är samma.” - Amal 

 

Amals åsikt skapade en stor diskussion som fick ungdomarna att prata i mun på 

varandra. Killarna som tidigare delade med sig av sina personliga erfarenheter av 

polisens bemötande höll inte med henne. Killarnas uppfattning av polisen är att de 

hjälper människor som ser ut som de själva. De som inte har ett typiskt svenskt utseende 

är inte lika viktiga för polisen förklarade Stefan. Alex och Stefan var de enda som 

trodde starkt på detta antagande. Resten av ungdomarna höll inte med killarna. Anna 

menade att det inte spelar någon roll vart i Sverige man bor. Så länge man inte bryter 

mot lagen och trotsar systemet är man en bra medborgare som tänker på hela samhället 

och inte bara på sig själv. Hon förklarade att det inte är Rinkeby det är fel på. Det är 
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snarare tänkesättet bland unga som har påverkats av fördomarna mot polisen. Polisen 

har ändå varit snälla mot de som har kastat sten mot dem och kränkt dem tyckte Anna. 

Jämfört med andra länder som USA gör polisen i Sverige ett suveränt jobb menade hon.  

 

”Jag håller med dig till en viss del. Men vi får inte glömma att en förort som Rinkeby är 

typ utanför. Vi kämpar här för att bli minst lika bra som de i stan förstår du? Bara för 

att jag bor i Rinkeby betyder det inte att jag är kriminell eller har något emot polisen.” 

- Ali 

 

Detta sa en kille vid namn Ali som inte delade samma åsikter som Anna. Ali menade att 

utanförskapet som Rinkebybor upplever har resulterat i att polisen och resten av 

samhället har dömt dem. Området förknippas alltid med kriminalitet och våld berättade 

han. Stefan inflikade och berättade att han inte skulle ha haft den bilden av polisen som 

han idag har om de hade behandlat honom som en vanlig svensk medborgare och inte 

som en mörkhyad kille. De andra ungdomarna sa till honom att denna uppfattning kan 

förändras då inte alla poliser är som polismannen han hade träffat. Trots att han inte 

ville dela med sig av sin upplevelse stod han fast vid sin åsikt och sa:  

 

                   ”Jag litar hellre på mitt eget folk som inte dömer mig.”- Stefan 

 

Slutligen diskuterade ungdomarna framtiden för dem och för förorten Rinkeby. De 

diskuterade även polisens arbete och hur det skulle kunna se ut i framtiden om 

situationen i dagsläget inte förändrades. De började med att prata om hur de hade velat 

se en bättre bild av Rinkeby i framtiden. Ryktet om att Rinkeby är en farlig förort 

stämmer inte överens med verkligheten som de upplever menade dem. I framtiden hade 

de velat se positiva nyheter om fotbollstalanger från Rinkeby eller stora event som 

”Ortens Bästa Poet” där ungdomar från Sveriges förorter deltar förklarade dem. 

Ungdomarna diskuterade även gängkonflikterna som nämndes tidigare under 

gruppintervjun och önskade att dessa skulle upphöra. Några av ungdomarna tyckte att 

detta kunde ske utan polisens medverkan medan andra ungdomar ansåg att uppdraget 

var omöjligt att utföra utan polisens insatser.  
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”Jag litar på att polisen tar tag i detta så att folk kan sluta med vapen och droger. Det 

räcker nu.”- Amal 

 

Majoriteten av gruppen höll med Amal om hennes åsikt gällande polisens uppdrag. Å 

andra sidan tyckte Alex och Stefan att brottsligheten lär försvinna när de kriminella 

själva inser konsekvenserna utav brotten som de begår.  
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5.0 Analys 

 

Under detta avsnitt kommer resultat som har presenterats i föregående avsnitt att 

analyseras utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Syftet var att undersöka 

ungdomars tillit till polisen i Stockholmsförorten Rinkeby. Resultatet har avspeglat de 

medverkande ungdomarnas åsikter, upplevelser samt erfarenheter av polisen i området 

vilket kan beskrivas som varierande.  

 

Tidigare under uppsatsens teoriavsnitt presenterades Rothsteins förklaringar till tillitens 

problem och hur man som människa kan hamna i en social fälla där man inte litar på 

någon alls. Grunden till Rothsteins förklaringar baseras på tankesättet som innebär att 

vad vi gör beror på vad vi tror att de andra kommer att göra. Rothstein menar att den 

kollektiva irrationaliteten utgår från den individuella rationaliteten (Rothstein 2004: 14). 

Om detta skulle tillämpas på resultatet av fokusgruppsintervjun är det viktigt att 

poängtera att fokusgruppen för denna studie är 12 ungdomar mellan 15-18 år. Det vill 

säga, resultatet kan inte generaliseras då det handlar om en liten grupp som enbart talar 

för sig själva. Enligt resultatet uppmärksammades konsekvenserna av grupptryck och 

hur ungdomar kan påverkas av det när det gäller synen på polisen i Rinkeby. Detta kan 

förklaras med hjälp av Rothsteins beskrivning av tankesättet som tidigare nämndes. I 

den första delen av resultatet under temat Polisens bemötande finns det ett exempel som 

kan förklaras med Rothsteins resonemang. Detta exempel är ungdomarnas resonemang 

om de som inte har personliga erfarenheter av polisens bemötande men påverkas ändå 

av fördomarna som har skapats i området. Detta kan kopplas till Rothsteins tankar om 

att en människas handlingar beror på antagandet att alla andra människor agerar på 

samma vis. Rothsteins beskrivning av det sociala kapitalet kan även appliceras här. I ett 

socialt kapital medverkar individer i formella och informella sociala nätverk. Det 

sociala kapitalet utgår från individuella uppfattningar om fenomen vilket inte kan 

återskapas av andra. De varierar från person till person (Rothstein 2004: 15). Genom att 

koppla detta till resultatet kan man påstå att ungdomarna med och utan personliga 

erfarenheter av polisens bemötande har deltagit i informella sociala nätverk och därav 

bildat sina egna uppfattningar om polisen. Här skulle det vara fel att påstå att 

ungdomarna har hamnat i en social fälla då inte alla hade egna upplevelser av polisens 
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bemötande som Alex och Stefan men vissa hade påverkats ändå av fördomarna som 

cirkulerade i området. Det kan också var fel att påstå att ungdomarna har svikits av 

rättssystemet då det inte har undersökts i denna studie. Här kan det vara relevant att 

poängtera innebörden av deltagandet i det sociala kapitalet då det kan hindra 

ungdomarna från att hamna i en social fälla i framtiden enligt Rothstein. Det sociala 

kapitalet kan stärka och utveckla tilliten hos människor som leder till att de inte hamnar 

i en social fälla och utvecklar misstro (Rothstein 2004: 188-189).  

 

Resultatet kan vidare analyseras med hjälp av Uslanders definitioner av tillit. Uslanders 

distinktioner mellan strategisk tillit och moralisk tillit kan tillämpas på analysen av 

resultatet. Den strategiska tilliten baseras på kunskap. Vet man om att en person är 

opålitlig då utvecklas misstro gentemot den personen (Uslander 2002: 17-18). I 

resultatdelen presenterades olika citat där två ungdomar uttryckte misstro gentemot 

polisen. Misstron har utvecklats från tidigare erfarenheter av polisens bemötande som 

dessa ungdomar berättade. Andra ungdomar litade på vad deras omkrets hade talat om 

polisen och därav bildat sina uppfattningar. Ett relevant exempel från resultatet som kan 

förklaras här är Stefans citat där han sa att han hellre litar på sitt folk än någon annan 

som skulle döma honom. Detta kan förklaras med hjälp av Uslanders definition av 

strategisk tillit. Stefans uppfattning eller kunskap om polisen är att de är dömande. 

Utifrån den kunskapen och erfarenheten har han bildat sin egen uppfattning som han 

starkt tror på. Den kunskapen skulle kanske kunna hindra honom från att lita på polisen 

framöver. Ytterligare ett kännetecken av den strategiska tilliten är att den utgår från 

personliga relationer förklarar Uslander. Den kan därför begränsa utvecklingen av tillit 

hos människor då man inte litar på någon som man personligen inte känner (Uslander 

2002: 20). Detta kan producera ytterligare en förklaring av Stefans citat där han menade 

att hans tillit är enbart gentemot människor som han känner.  

 

Andra delar av resultatet kan förklaras med hjälp av Uslanders definition av moralisk 

tillit. Den moraliska tilliten utgår inte från erfarenheter och kunskap som den strategiska 

tilliten. Moralisk tillit utgår från moralen som innebär att man tror gott om sina 

medmänniskor. När man själv är pålitlig antar man att andra människor också är det 

(Uslander 2002: 17-18). Ett exempel från resultatet som kan förklaras med hjälp av 

denna definition av moralisk tillit är ungdomarnas önskan om att allmänhetens 
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förtroende för polisen i Rinkeby ska stärkas. Här kan det vara lämpligt att påstå att 

dessa ungdomar talade utifrån moralen de har. Det skulle vara fel att påstå att 

ungdomarnas resonemang grundas i erfarenheter då de inte känner varenda polis i 

området och talade mer generellt. Ytterligare ett exempel från resultatet är de 

ungdomarna som litade på polisen och uppmärksammade polisens roll under terrordådet 

i Stockholm i april 2017. Tea som delade med sig av sin upplevelse uttryckte ett 

förtroende för polisen och hyllade deras insatser. Teas tillit till polisen kan ha grundats i 

hennes personliga erfarenheter och kan då definieras som strategisk tillit. Å andra sidan 

kan hennes tillit vara moralisk då hon under gruppintervjun talade om polisen i 

allmänhet och inte just om de poliserna som närvarade under attentatet. I resultatdelen 

finns ytterligare ett exempel  där några ungdomar förklarade att polisen är viktiga då de 

beskyddar andra genom att sätta sig själva i fara. Ungdomarna förklarade även att 

bygget av ett polishus i Rinkeby skulle lösa en del konflikter. Dessa resonemang kan 

kopplas till den moraliska tilliten då ungdomarna talade generellt om polisen och 

uttryckte ett förtroende gentemot dem. Ungdomarnas tillit till polisen här innebär att de 

litar på att polisen kan lösa konflikter och beskydda dem som finner sig i fara.  

 

Uslander presenterade andra typer av tillit som utgår från de moraliska och de 

strategiska tillitstyperna. Nämligen generaliserad tillit och partikulär tillit. Generaliserad 

tillit utgår från den moraliska tilliten men kan även baseras på personliga erfarenheter. 

Partikulär tillit kommer från strategisk tillit och leder till att man är selektiv när det 

gäller valet av personerna man vill lita på (Uslander 2002: 26-27). Den partikulära 

tilliten hos människan kategoriserar andra människor i grupper och väljer att lita på de 

som tillhör samma grupp som en själv (Uslander 2002: 31, 38). Dessa definitioner kan 

komplettera analysen ovan där Stefan uttryckte misstro mot de som han ansåg inte 

tillhörde hans grupp av människor. Man kan påstå att Stefan har kategoriserat polisen 

och valt att inte lita på dem då de tillhör en annan kategori än han själv. I den delen från 

resultatet där Dani förklarade att det är fel att kasta sten mot polisen kan förklaras här 

med definitionen av generaliserad tillit. Danis resonemang kan grundas i erfarenheten 

han hade när han visste om vilka det var som kastade sten. Enligt moralen han har är det 

en dålig handling. Då han själv ansåg att stenkastningen var fel litade han på att 

omgivningen delade samma åsikt som honom när han i gruppen förklarade att våldet 

bör stoppas. Han deltog heller inte i stenkastningen eller talade med dem som orsakade 

den. Detta kan bero på strategisk tillit då han visste på förhand att de som utförde denna 
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handling inte var pålitliga och därför höll han sig utanför.  

 

Enligt ungdomarna lider Rinkeby av gängkonflikter som utmanar polisen. Ungdomarna 

förklarade att de är oroliga över ungas framtid i området som kanske ser upp till 

gängmedlemmar istället för att lita på polisen. Här kan det vara lämpligt att applicera 

definitionen av generaliserad tillit som innebär att man har en positiv syn på människor 

i allmänhet utan att kategorisera dem och favorisera sin grupp (Uslander 2002: 38). 

Ungdomarna diskuterade hur framtiden för Rinkeby kan se ut. Enligt majoriteten av 

ungdomarna kan situationen i området förbättras med hjälp av polisen. Alltså har 

majoriteten ett förtroende för polisens arbete som de tror kan lösa problematiken i 

området. Detta kan förklaras med hjälp av Uslanders definitioner som har diskuterats 

ovan. Tilliten som majoriteten av ungdomarna har kan då ha olika betydelser. Ifall den 

tilliten hos ungdomarna är baserad på erfarenhet och kunskap kan den definieras som 

strategisk. Om ungdomarnas tillit däremot kommer från förhoppningar om att polisen är 

goda människor som vill allmänheten väl kan den beskrivas som moralisk.  

 

I resultatdelen framgår det att ungdomarna har påverkats av medierapporteringen om 

Rinkeby. Ungdomarna tyckte att mediebilden av Rinkeby är negativ och önskade att 

detta kunde förändras i framtiden. Tidigare i teoriavsnittet redovisades resultat som 

tyder på att medierapportering kan påverka utvecklingen av tillit eller misstro hos 

medborgare (Holmgren 1999: 120, Newton 1999: 179). Detta har fokusgruppen 

bekräftat då de uppmärksammade hur förtroendet för polisen påverkas av vad som visas 

i media. Enligt ungdomarna påverkas Rinkebybor av medierapporteringen om Rinkeby 

som oftast handlar om brottslighet. Det leder till att förtroendet för polisen sjunker då en 

dålig uppfattning av polisens arbete bildas hos människorna i området.  
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6.0 Slutsats 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka ungdomars tillit till polisen i 

Stockholmsförorten Rinkeby. Syftet var inte att tillföra ny information om 

forskningsproblemet då studien enbart ämnade att uppmärksamma situationen samt ge 

inblick i 12 ungdomars upplevelser av polisen. För att åstadkomma detta valdes en 

kvalitativ metod i form av en fokusgrupp där 12 ungdomar från Rinkeby diskuterade 

polisens roll i området. Under ett tidigare stadie av denna studie hittades relevanta 

teorier i form av definitioner av begreppet tillit. Syftet med definitionerna var att kunna 

förklara och ge en djupare förståelse av fokusgruppens svar. Det presenterades även 

tidigare forskning om allmänhetens förtroende för polisen och hur aktuellt det är. 

Resultatet av gruppintervjun visade varierande åsikter gällande polisen och 

ungdomarnas tillit gentemot dem. Två killar utav ungdomarna i gruppen visade tydligt 

hur de har utvecklat misstro för polisen då de har haft dåliga erfarenheter av deras 

bemötande. Detta har förklarats med hjälp av Uslanders definitioner av tillitsbegreppet. 

När tillit eller misstro grundas i erfarenheter kan det definieras som strategisk. En av 

dessa killar påpekade att han hellre skulle lita på de som han anser tillhör hans folk. 

Detta har definierats som partikulär då man kategoriserar människor och är selektiv med 

vilka man önskar lita på. Resterande 10 ungdomar uttryckte ett förtroende för polisen. 

Dessa ungdomar hyllade polisens insatser vid terrordådet i april 2017 i Stockholm. De 

förklarade att de inte hade känt sig trygga utan polisen under sådana omständigheter. 

Enligt ungdomarna bör polisen vara hårdare när det gäller hanteringen av 

gängkonflikter i Rinkeby. Tilliten för polisen hos dessa ungdomar har definierats som 

moralisk tillit eftersom ungdomarna talade allmänt om polisen och förmedlade en 

positiv syn på dem. Detta har förklarats som ett resultat av moralen som dessa 

ungdomar har.  

 

Mer än majoriteten av ungdomarna har alltså en positiv syn på polisen och litar på att 

polisen kan förbättra situationen i området. Eftersom Sverige har tillgångar till ett 

socialt kapital kan förslaget att ungdomarna deltar i kapitalet föreslås. Fördelarna med 

det sociala kapitalet har förklarats av Rothstein som menar att det gynnar utvecklingen 

av tillit hos människor som deltar i det. Det minskar även risken att hamna i en social 
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fälla där tilliten kan förloras. 

 

Resultatet av denna undersökning kan inte generaliseras då det enbart gäller en liten 

fokusgrupp med 12 ungdomar. Vidare forskning inom detta ämne kan föreslås då det 

kan vara relevant att undersöka polisens syn på forskningsproblemet. Med hjälp av 

andra metoder kan även en större undersökning än detta utföras med syftet att tillföra ny 

information om forskningsproblemet.  
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Bilaga  

Intervjuguide  

 

- Vad tänker ni på när ni hör ordet polisen? 

 

- Vad gör polisen enligt er? 

 

- Vad är era åsikter om Rinkeby? 

 

- Om någon här har personliga erfarenheter av polisen, skulle ni vilja dela med er och 

berätta i så fall? 

 

- Anser ni att ni kan lita på polisen? 

 

- Vad har ni för åsikter angående medierapporteringen av Rinkeby? 

 

- Hur tror ni att framtiden för Rinkeby kommer att se ut? 

 

- Vad tror ni om polisens roll idag i Rinkeby och hur kommer den se ut i framtiden? 

 

- Har ni något mer att tillägga? 

 

 

 

 

 


