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Abstract: 

 

Skolan har tillskrivits både potential och ansvar i Sveriges brottsförebyggande arbete och har 

sedan länge varit föremål för insatser och åtgärder med brottspreventivt syfte. Samtidigt är 

kraven på lärarna många och höga och det finns en utbredd känsla av en för hög 

arbetsbelastning bland lärarkåren. Utifrån denna bakgrund syftar uppsatsen till att undersöka 

lärares upplevelser av det brottsförebyggande arbete som de är delaktiga i genom skolan, samt 

ta reda på vad för faktorer de upplever ökar risken för brott bland unga. Kvalitativa intervjuer 

genomfördes för att samla in den empiri som ligger till grund för studien. Intervjuerna 

genomfördes med sammanlagt tre lärare, som alla vid tiden för intervjun arbetade på olika 

grundskolor i Malmö. I analysen av materialet används Hirschis teori om sociala band, samt 

Sahlins preventionsmodeller för att analysera intervjupersonernas berättelser om sina 

upplevelser. Analysen har genomförts utifrån modellen excerpt-commentary units. Resultatet 

av studien visade på att samtliga av de lärare som intervjuades gav exempel på olika faktorer 

som de kopplade till en ökad risk för brottslighet. Likväl berättade samtliga intervjupersoner 

att de upplevde både möjligheter och svårigheter inom det brottsförebyggande arbete som de 

som lärare var en del i.    
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1 Inledning 

 

Brottsförebyggande arbete är inget nytt fenomen. Redan i slutet på 1800-talet förespråkades 

förebyggande arbete inom socialtjänsten för att förhindra att barn och unga skulle begå brott 

eller ägna sig åt annat beteende som kunde anses omoraliskt (Sahlin, 2000, s. 32-33). Under 

1960-1970-talet lyftes det preventiva arbetet fram inom Socialvården och barnavårdslagen 

uppdaterades med ett stycke där det uttryckligen stod att förebyggande åtgärder skulle vidtas 

vid behov. År 1974 publicerade Socialvården ett betänkande där man framhöll användning av 

förebyggande åtgärder för att förhindra framtida problem (Sahlin, 2000, s. 32-33). Samma år 

bildades också Brottsförebyggande rådet i Sverige, med syfte att bedriva och samordna 

forskning och statistik om brott och brottsförebyggande åtgärder (Wikström, 1975). Ungefär 

två decennier senare publicerade regeringen ett brottsförebyggande program under titeln Allas 

vårt ansvar, där man beskrev att en ökad brottslighet och en ditintills otillräcklig grad av 

brottsprevention, legat till grund för utvecklandet av programmet. Man betonade vikten av att 

bedriva brottspreventiva åtgärder på samhällets alla nivåer, från statlig nivå ner till den 

enskilde medborgaren. Men det var skolan, tillsammans med föräldrar, polis och socialtjänst 

som beskrevs som nyckelaktörer (Ds 1996:59). 

 

Uppfattningen om hur man bör definiera begreppen brottsförebyggande och brottsprevention 

skiljer sig bland forskare och vissa utgår från en bredare definition än andra. Sarnecki är en av 

dem som intar en bred syn på begreppet genom att förutom att inkludera åtgärder som syftar 

till att minska risken för brottslighet, även inkluderar sådana åtgärder som syftar till att 

reducera de skador som kan uppkomma till följd av brottslighet (Sarnecki, 2009, s. 482). Den 

definition av begreppet som jag utgår från i uppsatsen bygger på Sarneckis, men utesluter 

förebyggande av brottslighetens skadeverkningar och inkluderar inte bara sådant som faktiskt 

minskar brott utan även det som syftar till att göra det, för att kunna inkludera alla de åtgärder 

som beskrivs av personerna jag intervjuat för uppsatsen. Definitionen blir således 

”Brottspreventiva är sådana åtgärder och förhållande som minskar sannolikheten för brott” 

(Sarnecki, 2009, s. 482) och sådana som syftar till att minska sannolikheten för brott.  
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Sahlin problematiserar begreppet i sin helhet genom att påpeka att betydelsen av ordet 

förebyggande har breddats och i vissa sammanhang kommit att likställas med det som kanske 

istället borde uttryckas som bekämpande eller förhindrande av brott (2000, s. 11). Vidare 

menar Sahlin att valet av brottsförebyggande åtgärder ofta speglar den rådande 

samhällsdiskursen och de intressen som makthavarna söker skydda. Likt de förändringar som 

sker i diskursen och makten över tid, så förändras också sättet på vilket brottsförebyggande 

arbete motiveras och görs. Sahlin påpekar vidare att det inte alltid är vetenskapen som styr 

valet av åtgärder, utan att politiska intressen kan ta överhanden. Brottsförebyggande projekt 

som bedrivs under en kortare tid, som kan ge snabbt resultat med mätbara effekter är mer 

attraktiva ur politisk synpunkt än projekt som tar lång tid, där resultatet kommer på längre sikt 

och där en utvärdering av effekterna är svårare att göra. Det innebär att sådana projekt där ett 

snabbt resultat kan förväntas, kan prioriteras över längre projekt, eventuellt på bekostnad av 

bättre resultat (Sahlin, 2000, s. 78-79).  

 

Skolans ansvar i det brottsförebyggande arbetet har konstaterats sedan flera decennier tillbaka 

(1990/91:Ju823) och fortsätter att betonas av politiker och forskare som en institution med en 

nyckelroll i brottspreventivt arbete, främst på grund av möjligheten skolpersonal har att 

upptäcka tidiga tecken på avvikande beteenden hos elever, skyldigheten de har att rapportera 

vidare misstankar om problem hos barnen och potentialen de har att påverka och styra barnen 

i rätt riktning. Skolan blir utöver detta ofta en viktig aktör vid nya åtgärder med syfte att 

förebygga och minska asocialt beteende och brottslighet (2020/21:414).  

 

I läroplanen (Lgr11) kan man hitta de många olika krav och förväntningar som ställs på 

skolan och därmed också på skolpersonalen. Utöver att lära ut och förmedla kunskap till 

elever så finns det en rad andra uppgifter som skolan är ansvarig för. Under rubriken “Skolans 

uppdrag” i läroplanen (Lgr11) står det bland annat att skolan ska föra vidare önskvärda 

värderingar, forma ansvarstagande individer och främja elevernas utveckling av etik och 

moral så att dessa står i linje med övriga samhällets. Två av skolans mål uppges vara att 

“samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en 

grund för arbetet och för samarbete.” samt att “[...] vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling” 

(Skolverket) och i takt med den ökade kulturella mångfalden i samhället har skolans uppgift 

blivit ännu mer omfattande, genom att även inkludera krav på en ”[...] förmåga att leva med 

och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.” (Lunneblad, 2006). 



 3 

 

 

Skolans påstådda potential för brottsprevention har inneburit att många projekt och satsningar 

bedrivits i Sverige med skolan i fokus. Projekten har varit av olika karaktär och haft fokus på 

olika problem, exempelvis har några av projekten syftat till att förebygga ungdomars 

våldsanvändning, ge elever ökad impulskontroll, minska skolkning och förhindra 

droganvändning bland unga (Brå). Från regeringens håll har diverse olika insatser riktats mot 

skolan, däribland har man beslutat om att det ska finnas ett samarbete mellan Socialstyrelsen 

och skolan där fokus ligger på tidiga insatser för att minska de riskfaktorer hos unga som man 

förknippar med ökad risk för kriminalitet (Regeringskansliet, 2020). 

 

Samtidigt kommer det från Lärarförbundet statistik om att många lärare känner sig stressade 

och upplever en hög arbetsbelastning. I en enkätstudie som genomfördes med lärare i 

Stockholm 2018, uppgav över hälften att de sjukanmält sig för att de känt att de varit på väg 

att bli utmattade (Lärarförbundet, 2019). Enligt arbetsmiljöverkets undersökningar som 

genomfördes 2017-2019 så upplevde 60 procent av de som jobbade inom utbildning att de 

hade för hög arbetsbelastning. Detta var den högsta siffran av alla yrkeskategorier som 

inkluderades i undersökningen (Arbetsmiljöverket, 2020).   

 

1.2 Problemformulering 

 

Utifrån denna bakgrund om skolans påstådda nyckelroll i Sveriges brottsförebyggande arbete 

och lärarnas självrapporterade höga arbetsbörda, anser jag det vara behövligt att undersöka 

skolans roll som brottsförebyggande aktör utifrån lärarnas perspektiv och lyfta fram deras 

känslor och tankar kring de krav och förhoppningar som ställs på dem. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares upplevelser av risker för ökad brottslighet bland 

barn och unga, samt belysa lärares upplevelser av och tankar om skolans funktion som en 

brottsförebyggande aktör. De frågeställningar jag formulerat utifrån uppsatsens syfte är 

följande: 



 4 

 

 

• Vad upplever lärare att det finns för faktorer som ökar risken för att unga ska begå 

brott? 

• Vad för möjligheter och svårigheter upplever lärare i relation till skolans 

brottsförebyggande arbete?  

 

1.4 Avgränsning 

De personer som inkluderats i studien genom intervjuer är lärare som under tiden för 

framställandet av uppsatsen jobbar inom grundskola i Malmö, i något av de 5 CTC områden1 

som för närvarande finns i staden. 

 

1.5 Tidigare forskning 

 
Skolan har tillskrivits en viktig roll inom brottsförebyggande arbete både i Sverige men också 

internationellt (Masho m.fl., s. 521, Schreiber, Stein & Putz, 2016, s. 325). Men enligt vissa 

forskare kan skolan snarare betraktas som en institution som kan bidra till att skapa större risk 

för att barn och ungdomar ska begå brott eller utveckla antisocialt beteende. Efter att ha 

forskat om ungdomskriminalitet drog Walgrave slutsatsen att skolans utformning riskerar att 

de som redan befinner sig i utsatta positioner missgynnas ännu mer (Sahlin, 2000, s. 93).  

 

En del av skolans potential för lyckat brottsförebyggande arbete baseras på möjligheten att 

sätta in tidiga åtgärder mot de unga som befaras vara i riskzon för att hamna i kriminalitet 

(Nyberg, 1997, s. 14). Exempelvis har insatser riktade mot barn, som syftat till att öka deras 

sociala kompetens, förbättra relationen till föräldrar och skola, förbättra deras skolprestation 

och minska asocialt beteende, visat sig ge goda effekter om det genomförs när barnen går i 

 
1 CTC-områden syftar till sådana områden där CTC implementerats i. CTC är en förkortning för 

Communities that Care, vilket är ett styrsystem som involverar samarbete mellan aktörer som bl.a. 

skola, polis, socialtjänst och civilsamhället (Malmöideella). Samarbetet bygger på en fem-stegsprocess 

där första steget är att bilda en styrgrupp och skapa en enkät som sedan i fas två distribueras till 

personer i valda områden att besvara. Svaren från enkäten används därefter i fas tre för att identifiera de 

mest framträdande risk-och skyddsfaktorerna i det specifika området, vilka ligger till grund för fas fyra 

där man utgår från de identifierade risk-och skyddsfaktorerna för att formulera mål och implementera 

program och insatser som ska användas för att uppnå målen. I fas fem påbörjas uppföljning av de 

program och insatser som satts in och man arbetar för att ett fortsatt arbete ska följa (Malmö Stad 2). 

De övergripande målen som CTC utgår från är att främja en god uppväxt för barn och unga och 

reducera det som upplevs vara de främsta problemen i de områden man arbetar i (Malmöideella) 
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grundskolan (Sarnecki, 2009, s. 506). Denna forskning som visar på positiva effekter av att 

sätta in tidiga åtgärder riktade till specifika individer har dock blivit motstridd av annan 

forskning, som istället visat på hur tidiga brottsförebyggande åtgärder gentemot specifika 

individer kan få motsatt effekt och istället öka risken för att de ska begå brott. McAra och 

McVie belyser hur tidiga åtgärder kan innebära att personer som dessa riktas till upplever sig 

som avvikare. En sådan känsla av att vara avvikande kan leda till att ett brottslighet beteende 

kan förstärkas genom att man formar sin identitet utefter andras uppfattning (McAra & 

McVie, 2010, s. 189, 200).  

 

Därtill finns det svårigheter gällande att urskilja individer som befinner sig i vad man anser 

vara en riskzon. Därför är det svårt att säkerställa att riktade åtgärder görs mot ”rätt” personer 

(Granholm, 1998, s. 10). Studier från USA har å andra sidan visat att så kallade screenings, 

där barns beteende analyseras och bedöms av lärare utifrån huruvida de är riskbeteenden eller 

inte, är en god indikator för senare brottslighet. Vissa specifika beteenden och förhållanden 

som bedömts innebära högre brottsbenägenhet kan upptäckas av lärare redan i förskoleåldern 

och på så vis underlätta för att sätta in riktade åtgärder (Kassing, m.fl., 2018).  

 

En rad olika studier har gjorts med syfte att identifiera de beteenden och förhållanden som 

kan beskrivas som riskfaktorer för brottslighet bland unga. Av särskilt intresse är att hitta 

sådana som kan förutspå brottslighet som fortsätter upp i vuxen ålder (Sandahl, 2014; 

Wasserman, et.al, 2003; Farrington & West, 1993). De olika studierna har kommit fram till 

delvis olika resultat men riskfaktorer som identifierats kan i huvudsak inordnas under följande 

kategorier: 1) individen själv, 2) föräldrar, 3) umgänge, 4) skola och samhälle. De riskfaktorer 

som relateras till individen är exempelvis ett aggressivt beteende och en tidig brottsdebut. 

Föräldrarelaterade riskfaktorer är exempelvis när endast en förälder finns närvarande, eller då 

det finns stora brister i uppfostran. Riskfaktorer relaterade till umgänget handlar främst om 

ifall personer i umgänget begått brott. Slutligen innefattar riskfaktorer i koppling till skola och 

samhälle bland annat låg delaktighet i skolan och boende i ett område med hög brottslighet 

(Wasserman, et.al, 2003, s. 3). 
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2 Metod 

 
För att fånga lärares upplevelser om deras del i skolans brottsförebyggande arbete är det 

nödvändigt att vända sig till denna grupp. Därav användes intervjuer som metod i uppsatsen. 

Jag kommer i detta avsnitt redogöra mer ingående för valet av metod, samt hur mitt urval har 

sett ut och hur jag gick tillväga i processen av att hitta personer att intervjua. 

 

2.1 Kvalitativa intervjuer 

 

Valet att genomföra kvalitativa intervjuer grundar sig i att det är en av de bäst lämpade 

metoderna för att få kunskap om hur människor uppfattar och gör mening av sin levda värld 

(Kvale, 2014, s. 17). Eftersom syftet med min uppsats är att få kunskap om lärares 

uppfattning om brottsförebyggande arbete, så ansågs kvalitativa intervjuer vara en passande 

metod. Ett annat möjligt metodval hade varit att göra en enkätundersökning med frågor om 

det brottsförebyggande arbetet i skolan och hur man som lärare upplever detta. Det valdes 

bort på grundval av att jag var intresserad av att få längre utläggningar om lärarnas känslor, 

åsikter och upplevelser, vilket jag bedömde vara svårare att lyckas med genom en 

enkätundersökning på grund av dess natur. Jag ville kunna ställa följdfrågor för att gå djupare 

in på vissa ämnen eller för att få någonting förtydligat och ha möjlighet att förklara ifall det 

skulle finnas några frågor från intervjupersonernas håll. Utifrån dessa önskemål föreföll 

kvalitativa intervjuer vara den lämpligaste metoden. Kritiker menar att man inte kan utgå från 

att en persons berättelser nödvändigtvis speglar verkligheten, eftersom personen själv väljer 

vad denne berättar och vad den utelämnar under en intervju (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 

43). Vissa menar också på att man måste se intervjun som ett slags agerande under vilket 

intervjupersonen anpassar sig efter intervjuaren och de svar som personen ger kan vara 

färgade utav detta agerande (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 46). I min tolkning av 

materialet har jag utgått från en fenomenologisk synvinkel på kunskap, genom vilken 

intervjumaterial uppfattas kunna användas för att redogöra för hur en person uppfattar sin 

verklighet (Kvale, 2014, s. 31) och således bygger min undersökning på föreställningen om 

att intervjumaterial är användbart för att kunna säga något om en persons livsvärld. Jag är 
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samtidigt varse om ovan nämnda kritik och menar att man alltid bör förhålla sig kritisk till 

information som är av subjektiv art, därav uppmuntrar jag till ett kritiskt förhållningssätt vid 

läsning av denna uppsats.  

 

Jag valde att använda mig av en semistrukturerad intervjuform vid genomförandet av 

intervjuerna. Den valdes framför en ostrukturerad, eftersom jag ville ställa vissa specifika 

frågor under intervjun och jag upplevde en risk för att utelämna någon av dessa frågor av 

misstag om jag skulle använda mig av en ostrukturerad form. Den valdes också framför en 

strukturerad form, på grundval av de begränsningar en sådan form innebär, exempelvis 

minskad möjlighet att ställa följdfrågor under intervjun. Jag ville ha möjligheten att ställa 

olika följdfrågor beroende på intervjupersonens svar för att eventuellt fördjupa mig i vissa 

frågor som inte var bestämt på förhand (Bryman, 2018, s. 300). Vid en semistrukturerad 

intervjuform bör man som intervjuare använda sig av en intervjuguide. I framställandet av 

min intervjuguide utgick jag från några av de riktlinjer som Bryman förespråkar. Jag 

formulerade mina frågor med utgångspunkt i att intervjupersonernas svar skulle kunna 

användas för att besvara min frågeställning. Noga avvägning gjordes för att se till att frågorna 

inte var ledande (Bryman, 2018, s. 305). Innan jag började med att ställa frågor under 

intervjuerna så berättade jag vad för slags definition av brottsförebyggande arbete som jag 

utgått från i frågorna. 

 

2.3 Urval 

 

Mitt urval för att hitta intervjukandidater kan beskrivas som målstyrt eftersom det valdes med 

syfte att hitta och intervjua personer som ansågs relevanta för min studie (Bryman, 2018, s. 

496). Därtill använde jag mig av ett kriteriestyrt urval när jag skickade ut 

intervjuförfrågningar. Ett kriteriestyrt urval innebär att man inkluderar de personer som 

uppfyller vissa på förhand bestämda kriterier (Bryman, 2018, s. 497). De kriterier jag utgick 

ifrån i min urvalsprocess använde jag för att välja ut vilka rektorer jag skulle kontakta för att 

fråga om det fanns intresse bland skolpersonalen att delta i en intervju. Kriterierna var att det 

skulle vara en rektor från 1) en grundskola, 2) i Malmö, 3) som låg i ett CTC-område. Jag 

syftade även till att använda mig av snöbollsurval som metod, genom vilket man rekryterar 

relevanta personer genom andra relevanta personer. Det kan göras genom att man frågar 

relevanta personer om de känner till några andra personer som de tror skulle kunna vara 
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betydelsefulla för studien. Detta gjorde jag genom att jag i min förfrågan till de, baserat på 

kriterierna, valda personerna, också uppmuntrade dem till att vidarebefordra till andra 

personer som uppnådde de krav jag efterfrågade och som eventuellt kunde vara intresserade 

av att bli intervjuade. Jag frågade även samtliga intervjupersoner efter intervjun om de kände 

till någon person som skulle kunna vara relevant för studien, en urvalsmetod som kallas 

snöbollsurval. Dock lyckades jag inte värva någon intervjuperson på det sättet.  

 

De skolor som inkluderades i urvalet baserat på mina kriterier, var grundskolor inom CTC-

områden i Malmö. Valet att endast inkludera skolor i CTC-områden gjordes eftersom jag från 

början ville att skolpersonalens upplevelser av CTC skulle belysas. Efter att ha genomfört 

mina intervjuer stod det dock klart att intervjupersonerna saknade en ingående kunskap om 

CTC och jag valde därför att exkludera aspekten om intervjupersonernas tankar kring och 

upplevelser av CTC i analysen. Jag behöll dock mitt urval eftersom jag när jag genomfört 

intervjuerna, redan befann mig relativt sent i uppsatsskedet och gjorde bedömningen att jag 

inte skulle hinna ändra mitt urval. CTC-områdena skiljer sig från varandra när det kommer till 

dess problem och styrkor, vilket innebär att jag fick en relativt bred representation av skolor 

med olika problem och styrkor, eftersom jag fick skolor från tre olika områden (Malmö Stad 

2020). Dock hade ett urval som inkluderat alla Malmös grundskolor troligen resulterat i att 

jag kunnat genomfört fler intervjuer än vad jag gjorde och eventuellt hade jag då fått en än 

bredare representation av olika skolor. Eftersom jag inte har som syfte att komma fram till ett 

resultat som är generaliserbart, så anser jag inte att ett större urval var nödvändig för min 

studie, men det hade varit önskvärt 

 

2.3.1 Rekrytering av intervjupersoner 

 

För att hitta personer att intervjua bland skolpersonal på Malmös grundskolor skickade jag ut 

en förfrågan via e-mail till rektorer på alla de grundskolor som ligger i befintliga CTC-

områden, där jag bad rektorn vidarebefordra min intervjuförfrågan till personal på skolan de 

arbetade på, eller att ge mig kontaktuppgifter till skolpersonal så att jag själv kunde fråga 

dem. Anledningen till att jag gick via rektorer och inte direkt kontaktade annan skolpersonal 

var eftersom att jag kunde hitta kontaktuppgifter till rektorn på varje skola, men inte till all 

annan övrig personal. Jag kontaktade 26 rektorer och fick svar från 14 av dem. Av de som 

svarade var 7 villiga att vidarebefordra min förfrågan och/eller gav mig kontaktuppgifter till 
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några av personalen på skolan hen arbetade på. Alla de personer som slutligen ställde upp på 

intervju, värvades genom att jag fick kontaktuppgifter till dem via rektorn, varefter jag 

kontaktade dem med en förfrågan om att delta i intervjun.   

 

Av de fyra personer som tackade ja till att bli intervjuade, ville en senare inte längre 

medverka. I slutändan innebar det att jag lyckades genomföra intervjuer med tre personer på 

tre olika skolor i Malmö. Som nämnt tidigare hade ett större urval troligen kunnat generera 

fler intervjupersoner, vilket hade varit önskvärt, men jag anser det material jag fick genom de 

tre intervjuer som genomfördes, gav mig ett tillräckligt innehållsrikt material för att kunna 

ligga till grund för min analys.  

 

2.4 Etiska principer 

 

Det finns vissa etiska principer man bör förhålla sig till när man genomför en undersökning 

som involverar andra personers deltagande. Bryman framhåller samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet som de viktigaste fyra kraven, 

samt att man däröver ska beakta att personerna som deltar i studien inte kommer att ta skada 

av sin medverkan, få sitt privatliv kränkt i för stor mån, eller bli vilseledda av forskaren om 

studien eller sin medverkan i den (2018, s. 170, 181). Samtyckeskravet innefattar att deltagare 

i undersökningen ska vara varse om att deras deltagande är frivilligt och som forskare ska 

man se till att deltagare samtycker till att delta och till allt som deltagandet innebär. 

Informationskravet ställer krav på att deltagare i undersökningen ska få information om 

undersökningens syfte, hur den ska gå till och att man har rätt att avbryta sitt deltagande när 

man vill. Dessa krav går hand i hand med att deltagare bör ha relevant information om studien 

och sitt eget deltagande för att kunna samtycka till detta (Bryman, 2018, s. 170). Enligt 

konfidentialitetskravet ska information man får från undersökningens deltagare behandlas 

konfidentiellt om så har utlovats. Nyttjandekravet innebär att informationen man får genom 

deltagarna endast får användas för den aktuella undersökningens syfte (Bryman, 2018, s. 

171). 

 

Vid förberedelserna till och genomförandet av mina intervjuer, samt användningen av 

materialet från dessa, har jag haft dessa etiska principer i beaktning med syfte att tillgodose 

kraven på etisk korrekthet. Informationskravet har tillgodosetts på så vis att jag via mail 
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informerat alla de personer jag kontaktat med en förfrågan om intervju, om studiens 

huvudsakliga ämne och syfte, samt om hur deras deltagande i en intervju skulle användas för 

uppsatsens syfte. Därtill har jag sett till att det har framgått att eventuellt medverkande är 

frivilligt och att man har rätt att avbryta sin medverkan efter att man har tackat ja. De personer 

som deltagit i intervjuerna har vidare fått höra denna information igen vid intervjutillfället, att 

blivit tillfrågade om de godkänner att intervjun spelas in. Intervjupersonerna har gett sitt 

samtycke genom att tacka ja till att delta i studien genom att bli intervjuade av mig. Samtliga 

godkände även att intervjun spelades in. Jag har sett till att konfidentialitetskravet uppnåtts 

genom att jag behandlat deltagarnas personuppgifter och det material som deras deltagande i 

intervjun gav mig, med största möjliga konfidentialitet. Namn på personer som intervjuats, 

namn på skolan de arbetar på eller liknande uppgifter som skulle kunna kopplas till någon 

specifik person har inte inkluderats i transkriberingarna. Inspelningen av intervjuerna som 

gjordes med min telefon skyddas med lösenordsskydd och transkriberingarna av intervjuerna 

som gjorts på min dator skyddas av lösenordsskyddet på datorn. Enligt nyttjandekravets 

riktlinjer kommer jag inte att använda de uppgifter jag samlat in genom intervjuerna, till något 

annat än för uppsatsens syfte. För att försöka minska risken att intervjupersonerna skulle 

uppleva inkräktar på sitt privatliv till följd av deltagande i intervjun har jag försökt undvika 

frågor som skulle kunna anses vara av känslig karaktär och jag skickade intervjufrågorna till 

de som skulle bli intervjuade, minst ett dygn innan intervjun skulle äga rum.  

 

3 Teori 

 
För att analysera materialet som producerats i intervjuerna kommer jag att använda mig av 

Hirschis teori om sociala band samt Sahlins preventionsmodeller. De har valts ut dels genom 

inspiration från andra som använt sig av dessa i uppsatser eller avhandlingar som behandlar 

liknande ämnen samt genom att jag jämfört olika teoriers användbarhet i relation till 

intervjumaterialet och uppsatsens frågeställningar. 

 

3.1 Preventionsmodeller 

 

Sahlin (2000), har konstruerat en typologi om Preventionmodeller som hon använder för att 

beskriva brottsförebyggande verksamhet och dela in sådan i olika modeller utifrån dess 



 11 

 

överordnade värde samt det objekt som önskas påverkas genom olika typer av åtgärder. 

Typologin innefattar fyra olika modeller som har olika kombination av överordnade värde och 

åtgärdsobjekt. Nedan följer en beskrivning av modellerna.  

 

Kontrollmodellen  

• Överordnat värde: samhällets ordning 

• Åtgärdens objekt: beteenden 

Det primära syftet med preventionsarbete enligt kontrollmodellen är att försöka reglera 

individers beteende för att uppnå målet med social ordning och på så sätt förebygga brott. Det 

finns flera olika sätt på vilket individers beteende kan regleras för att uppnå en, enligt 

modellens begrepp, samhällets ordning. Observation och övervakning är exempel på metoder 

för att förhindra brottslighet inom kontrollmodellen genom att en yttre kontroll utövas 

gentemot individen. Men även försök till att stärka den inre kontrollen, alltså det som 

uppfattas som individens självkontroll, är ett ytterligare exempel (Sahlin, 2000, s. 99-100). 

 

Socialisationsmodellen 

• Överordnat värde: individens välfärd/frihet 

• Åtgärdens objekt: beteenden 

Inom socialisationsmodellen inkluderas sådant som görs i brottspreventivt syfte genom att 

försöka förändra beteenden för att främja individens utveckling och sammanlänkning till 

samhället, med förhoppningen att öka individens välfärd. I de fall syftet är att påverka 

attityder och normer gentemot exempelvis brottslighet, droger, eller liknande som kan skada 

en individ, samt när myndigheter, organisationer eller andra aktörer ger ett ökat stöd till de 

som är i behov av det, kan det inordnas under socialisationsmodellen (Sahlin, 2000, s. 94). 

 

Modellen för strukturförändring 

• Överordnat värde: individens välfärd/frihet 

• Åtgärdens objekt: förutsättningar 

Modellen för strukturförändring innefattar sådana åtgärder som syftar till att stärka individer 

och främja välmående i ett försök att förhindra brottslighet, genom att förändra 

förutsättningarna för detta. Förutsättningarna syftar ofta till att förändringar måste ske på 

strukturnivå, exempelvis genom en förändring av miljö och ökad kvalitet inom de 
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institutioner som arbetar mot målet att främja individens välfärd och utveckling (Sahlin, 2000, 

s. 89). 

 

Modellen för effektivisering av institutioner 

• Överordnat värde: samhällets ordning 

• Åtgärdens objekt: förutsättningar 

Denna modell inkluderar sådana åtgärder som har till syfte att förbättra och effektivisera olika 

myndigheter och institutioner samt dess bedrivande av brottsförebyggande verksamhet. Detta 

inkluderar en ökad samverkan och omorganiseringar (Sahlin, 2000, s. 97-98). 

 

3.2 Teorin om sociala band 

 

Travis Hirschi är upphovsmannen till sociala band teorin som utvecklades med utgångspunkt 

i föreställningen att bara en liten andel av de som någon gång upplever att de vill begå brott, 

faktiskt begår brott. Hirschi ville med teorin belysa orsakerna till varför de flesta människorna 

väljer att inte begå brott, även fast många upplever tillfällen då de skulle vilja (Newburn, 

2017, s. 249). De sociala band som teorins namn syftar till, beskriver olika sätt på vilka 

individen är knuten till samhället. Utan dessa band till samhället skulle också motivationen 

till att bete sig på sättet som av samhället bestämts vara moraliskt korrekt, minska. Det räcker 

att ett eller några av banden försvagas eller bryts för att individen inte längre ska uppleva 

tillräckliga skäl att bete sig enligt samhällets normer och lagar. Nedan ger jag en förklaring till 

funktionen av vart och ett av de fyra typer av sociala band som teorin kretsar kring. 

 

• Anknytning syftar till en individs band i form av relationer till personer i sin 

omgivning, som exempelvis föräldrar, lärare och vänner. Med relationerna följer 

också förväntningar. Hirschi menar att om individen bryr sig om vad personerna i 

dennes närhet tycker om och förväntar sig av en, så kommer individen att känna sig 

bunden till att agera utefter de förväntningar som finns på en. Om individen istället 

inte upplever någon anknytning till personer i dennes närhet och således inte bryr sig 

om vad dessa personer har för förväntningar och normer så känner sig individen inte 

heller tvungen att agera utefter dessa och kan istället handla helt utefter egna 

önskningar.  
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• Åtaganden beskriver den tid och energi som individen investerar i aktiviteter som är 

konforma med samhällsordningen, såsom skola, arbete och liknande. Enligt Hirschi 

medför en sådan investering att individen känner att den har någonting att förlora på 

att göra något som riskerar att rasera det man värdesätter. Således upplevs inte denna 

risk att förlora något värdefullt lika stor för de individer som inte gjort åtaganden och 

de kan i högre grad leva ut impulser och önskningar som innefattar brottsligt beteende. 

• Delaktighet går hand i hand med åtagande, eftersom delaktigheten syftar till 

individens engagemang i skola, arbete och föreningsliv eller liknande. Hirschi menar 

att om en individ deltar i och hänger sig till tillräckligt många eller tillräckligt 

tidskrävande aktiviteter, så kommer det inte finnas tid eller lust att ägna sig åt icke-

konformativa aktiviteter.  

• Övertygelse åsyftar samhällsordningen med de lagar och regler som gäller i samhället 

och huruvida den uppfattas som legitim av individen. Om individen uppfattar 

lagstiftningen och rättsväsendet som legitima, samt är negativt inställd till brottslighet, 

så minskar också risken för att individen ska vilja bryta med sina egna uppfattningar 

genom att begå brott. För en individ som är negativt inställd till lagen och 

rättsväsendet, samt har en tillåtande inställning till brottslighet, blir det lättare att begå 

brott, eftersom det inte kräver att man sviker sina egna uppfattningar om vad som är 

rätt och fel. 

(Sarnecki, 2009, s. 242-243, Newburn, 2017, s. 250-251) 

 

Kritik har dock riktats mot sociala band teorin av flera olika skäl. Jag använder teorin för att 

förklara och fördjupa de berättelser som ges utav de lärare jag intervjuat för uppsatsen och de 

svagheter som teorin har enligt kritiker påverkar inte nödvändigtvis min analys eller mitt 

resultat, men läsaren bör vara medveten om att teorin inte kan ses som en fulländad 

förklaringsmodell till brottslighet eller konformitet. För det första menar vissa kritiker att 

teorin misslyckas med att bevisa utgångspunkten att brottslighet orsakas av svaga sociala 

band, istället för det omvända, att brottsligheten orsakar svaga sociala band (Newburn, 2017, 

s. 252). För det andra har teorin också blivit kritiserad för att inte i tillräcklig mån inkludera 

flickor och kvinnor, som begår mycket färre brott än vad pojkar och män gör. Eftersom teorin 

grundar sig i att förklara varför människor inte begår brott, menar kritiker att Hirschi genom 

att inte studera flickor och kvinnors låga benägenhet för brottslighet, uteslöt vad som kan 

anses vara en stor komponent i förklaringen till varför människor inte begår brott (Sarnecki, 

2009, s.230). Hirschi riktar själv kritik mot sitt val av uteslutandet eftersom det försvagar 
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teorin. Han försvarar detta genom att berätta att han i framtiden ämnar studera flickor och 

kvinnor i relation till brottslighet, vilket han dock inte gjorde (Hirschi, 2002). För det tredje 

har forskning lyckats visa på starkare bevis för att anknytning och åtagande är betydelsefulla 

sociala band, än vad som bevisats för deltagande och övertygelse (Newburn, 2017, s. 252) 

 

 

4 Analytiskt ramverk  

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för min analysmetod, där jag förklarar hur jag gått 

tillväga före och under analysen av intervjumaterial. För att underlätta en användning av mitt 

empiriska material började jag analysprocessen genom att koda materialet. Jag utgick ifrån de 

generella förslag på tillvägagångssätt för kodning som ges av Bryman (2018). Jag började 

med att läsa igenom mitt material flera gånger för att bekanta mig med det och för att försöka 

identifiera nyckelord och teman i materialet. När jag sedan gick igenom materialet igen 

använde jag mig av de olika nyckelorden och teman som jag identifierat och letade efter 

likheter, mönster och upprepade företeelser för att dela upp materialet i breda kategorier 

(Bryman, 2018, s.700). Jag var noga med att inte direkt utesluta sådant material som inte 

nödvändigtvis passade in i någon av de kategorier jag skapat, utan förhöll mig öppet till 

materialet för att undvika att sortera bort någonting av relevans för uppsatsen. 

 

En kritik som förts fram mot kodning av kvalitativt material är att man genom att dela upp 

materialet också tar det ur sin kontext. Betydelsen av det som sägs innan eller efter kan falla 

bort genom uppdelningen av materialet (Bryman, 2018, s. 701). Detta är något jag haft i 

åtanke under min kodning men det är också något som är svårt att undvika. De okodade 

originaldokumenten bör behållas så att man kan se det kodade materialet i den kontext det 

togs ur (Bryman, 2018, s.701). Detta har jag gjort och jag har i min analys gjort jämförelser 

mellan mitt kodade och mitt okodade material för att ha koll på vilken kontext det kodade 

materialet togs från, för att försöka förhindra en tolkning av materialet som inte 

överensstämmer med materialets tidigare kontext.  

 

Jag har använt mig av modellen excerpt-commentary units i min analys av mitt kodade 

intervjumaterial. Rennstam och Wästerfors beskriver excerpt-commentary units som en 
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användbar modell för att föra fram en argumentation som baseras på empiri och som kan 

förankras i teoretiska resonemang. Modellen utgår från fyra olika steg: 

“1 En analytisk poäng där man kort anger vad man vill visa 

2 En orientering där man introducerar det empiriska utdrag man kommer att använda 

3 Det empiriska utdraget 

4 En analytisk kommentar där man utvecklar den analytiska poängen med stöd i utdraget” 

(Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 148-149). Dessa steg behöver inte följa på varandra i den 

ordningen som beskrivits ovan, utan kan förekomma i olika ordning i analysen (Rennstam & 

Wästerfors, 2015, s. 157).  

 

5 Analys 

 
Hirshis teori om sociala band och Sahlins preventionsmodeller kommer att användas för att 

analysera intervjupersonernas utsagor. Under rubriken 5.1 kommer de riskfaktorer för brott 

som intervjupersonerna tagit upp att analyseras med hjälp av teorin om sociala band. Under 

rubrikerna 5.2 och 5.3 kommer svårigheter respektive möjligheter som intervjupersonerna 

beskrivit att analyseras med hjälp av preventionsmodellerna.  

 

5.1 Faktorer för ökad risk för brottslighet  

 

Jag kommer här att använda mig av teorin om sociala band för att analysera 

intervjupersonernas utsagor om olika omständigheter som de beskrev öka risken för att en 

elev skulle begå brott. 

 

En fråga jag ställde i samtliga intervjuer var om lärarna tyckte sig kunna se vissa faktorer hos 

elever som de uppfattade medförde en större risk för dem att hamna i kriminalitet. Samtliga 

intervjupersoner berättade om hur de upplever att vissa faktorer verkar öka risken, medan 

andra verkar minska den. 

 

Anknytning 

En av intervjupersonerna berättade följande, när jag frågade om denne kunde urskilja några 

särskilda faktorer som verkade öka brottsbenägenheten hos unga: 
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I1: Det är asså inte bara de som har svårt att klara skolan, om man har nån diagnos till 

exempel, det är också hemsituationen. Jag har sett jättemånga smarta elever som hamnar 

snett. Men jag ser ändå det har koppling varje gång till när det är någon brist hemma med en 

förälder som inte är närvarande eller så, varje elev som jag vet som har hamnat snett eller 

håller på så vet jag där finns inget stöd hemifrån. 

 

Intervjupersonen drar slutsatsen utifrån tidigare erfarenhet, att i samtliga fall där hon sett 

elever hamna snett, har de haft en hemsituation där det varit svårt att få stöd och 

uppmärksamhet från föräldrarna - eller föräldern - som det oftast är enligt intervjupersonen. 

Detta skulle kunna förklaras utifrån det som enligt teorin om sociala band benämns som 

anknytning. Brist i stöd eller uppmärksamhet från en förälders sida gentemot sitt barn kan 

resultera i en svag anknytning till föräldern. Ett barn som upplever svag anknytning till sina 

föräldrar är mindre benäget att bry sig om att försöka leva upp till de förväntningar 

föräldrarna har och väljer i större utsträckning att handla utefter sin egen vilja, vilket kan öka 

risken för att individen ska begå brott.  

 

En stark anknytning även till andra vuxna har en effekt som minskar brottsbenägenheten 

enligt teorin om sociala band, vilket gick i linje med vad lärarna tyckte:  

 

I2: Ehm… jag tror det hade behövts mycket mindre klasser så att vi hade kunnat ge var och 

en de den behöver. De som inte får någon uppmärksamhet hemma behöver få det här.  

 

I3: Jag tror asså kärlek från skolan kan va en viktig faktor.  

 

Lärarna framhåller här vikten av att skolan kan ge eleverna kärlek och uppmärksamhet, 

speciellt till de som inte får det hemifrån. Detta tyder på att lärarna ser det som sin uppgift att 

skapa ett slags band till var och en av eleverna. Detta band kan genom Hirschis teori förklaras 

med begreppet anknytning. Den starka anknytning som lärarna verkar vilja främja genom att 

ge eleverna uppmärksamhet och kärlek leder enligt teorin till att eleven i större utsträckning 

bryr sig om att leva upp till de mål och förväntningar som finns på en från lärarnas och 

skolans håll. En svag anknytning kan istället innebära en ökad risk för att individen ska begå 

brott, eftersom hen då inte upplever en lika stark vilja att uppfylla mål och krav som ställs 
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från skolans håll och således följs inte nödvändigtvis skolans, och samhällets, normer och 

lagar.  

 

Åtagande 

I3: Det handlar mycket om att få eleverna att känna att de kan klara det, att de har en framtid 

att se fram emot och då måste man klara av skolan för att känna så. Ge beröm så ofta man 

kan för att de ska känna sig duktiga. Jag tror det handlar mycket om det att de måste känna 

att de kan och att vi tror på dem, för då kan de bli säkrare i sig själv liksom…ehm, känna att 

skolan faktiskt är värt något så och då kanske man är mindre benägen att skita i den för att 

gå och snatta grejer eller hjälpa till med försäljning av, eh droger o så.  

 

I citatet ovan framhålls att en elevs uppfattning om skolan och sin egen prestation är 

avgörande för dennes motivation och hängivenhet till skolarbetet. Om en elev inte känner att 

skolan har någon betydelse är det också mindre troligt att hen kommer lägga ner tid och 

energi på den. Denna tid och energi kan istället läggas på annat, exempelvis på att, som 

intervjupersonen tar upp, hjälpa till med drogförsäljning. Läraren som gjorde uttalandet ovan 

menade att det var viktigt att använda sin lärarroll för att försöka få eleverna att känna att 

skolan är betydelsefull och att de kan klara av den och därmed öka sina chanser till en god 

framtid. Detta kan ses i ljuset av begreppet åtagande inom Hirschis teori. Ett åtagande till 

skolan från elevens sida skapar ett starkare band till skolan vilket medför att det troligen 

upplevs som en större förlust för eleven om den ägnar sig åt beteende som riskerar att det hen 

jobbat för kan ta skada. Lärarens arbete för att stärka elevernas tro på sin förmåga och visa att 

det finns personer som tror på dem, skulle kunna förstås som ett främjande av åtagande, med 

syfte att minska brottsbenägenheten.   

 

En av lärarna berättade att hon försökte uppmuntra eleverna till att tro på sig själva och sin 

förmåga och samtidigt uppmana dem till att använda de möjligheter som finns för att 

utvecklas. Hon gjorde detta genom att dra en parallell till sitt eget liv och visa ett verkligt 

exempel på hur långt man kan komma om man är hängiven 

 

I2: Jag själv kommer från Rosengård så jag är ett exempel på att du kan bli någonting, bara 

för att du är från de här området betyder det inte att du är ett hopplöst fall. Jag försöker lyfta 

upp dem, det här också med att du har tillgång till en dator, en mobil och internet, det hade 
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inte jag på min tid, du kan utvecklas så mycket om du vill det, men det är bara du som kan 

bestämma om du ska göra det. 

 

Även här kan begreppet åtagande vara relevant för att visa på hur och varför lärare försöker 

uppmuntra sina elever att ta till vara på de möjligheter som finns tillgängliga och sträva efter 

att utvecklas. I det här fallet använde läraren sig själv som ett exempel och som en sporre för 

att motivera eleverna till åtagande, samtidigt som hon motiverade till en avhållsamhet från 

brott.  

 

Deltagande 

Skolan kan fungera brottsförebyggande på det enkla sättet att individen då är på en plats som 

upptar en relativt stor del av dennes dag, där vuxna personer har koll på individen under större 

delen av skoldagen och där därmed chanserna för att begå brott minskar på grund av miljön 

man befinner sig i. En lärare tog upp ett exempel på en elev med hög frånvaro i skolan där 

man även misstänkte involvering i kriminalitet 

 

I2: Jag har exempelvis en elev som när jag hade honom i 5:an så hade han 50% närvaro, då 

hade det redan gjorts annat, typ med möten och så men det har ej blivit bättre, eleven går i 

6:an just nu och det är samma sak där med hög frånvaro, vi misstänker att den här eleven är 

springpojke. Han är kanske i skolan halva dagen, och liksom här har det inte gjorts något och 

det tycker jag är ledsamt faktiskt. Eleven halkar efter i undervisningen, det är inte roligt att 

komma till skolan då för man hänger inte med, man är då på en lägre nivå. 

 

Närvaro i skolan kan relateras till begreppet deltagande i teorin om sociala band. Ett lågt 

deltagande i skolan beskrivs kunna leda till en ökad brottsbenägenhet eftersom det innebär 

mer fritid med fler chanser att begå brott jämfört med om tiden spenderats i skolan. 

Intervjupersonen beskriver elevens låga deltagande i skolan som en typ av ond cirkel; att 

eleven är borta från skolan innebär att han halkar efter och detta leder till att när han väl 

kommer till skolan så blir upplevelsen där negativ eftersom frånvaron har gjort att han ligger 

efter de andra i klassen, vilket i sin tur kan resultera i en än mindre benägenhet att komma till 

skolan. Det som sägs av intervjupersonen kan tolkas i ljuset av teorin som att en låg grad av  

deltagande kan innebära ett minskat åtagande i skolan. Det omvända sambandet är också 

möjligt, men det förstnämnda är det som beskrivs. 
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Övertygelse 

I3: Eh, ja asså problemet i det här området är att man inte litar på polisen. Polisen är inte 

omtyckta här. Det kan va här att föräldrar i hemlandet har upplevelser med myndigheter och 

bilden av myndigheter, som de är där. Men svenska poliser är fantastiska. Föräldrarna matar 

ju in information hos barnen så då får barnen inte heller något förtroende för polisen. Man 

måste bygga upp det förtroendet för polisen så man vet att man ska vända sig till dem, att 

man inte ska ta saken i egna händer. Det är ju det som är problematiskt, i Malmö är det ju så 

mycket hämndattacker. En gör någonting och då ska man hämnas och sen hämnas den 

tillbaka, istället för att man skulle anmäla till polisen.  

 

Intervjupersonen beskrivs att det finns ett utbrett problem med en låg grad av tilltro till 

polisen och det svenska rättsväsendet bland både elever och deras föräldrar. Detta innebär att 

många drar sig från att involvera polisen i det fall att man utsatts för ett brott och väljer istället 

att själv vidta åtgärder, ofta i form av brottsliga handlingar. På så vis finns det en ökad 

benägenhet att bryta mot lagen i det fall att det inte finns någon övertygelse i form av tilltro 

till polisen och rättsväsendet.  

 

Samtliga lärare berättade att undervisningen i skolan syftar till att ge eleverna kunskap om 

brott och straff och vad konsekvenserna kan bli om man begår ett brott. Detta sker både 

genom den planerade undervisningen i tillexempel SO, men lärarna tog upp att de även 

utanför lektionsplanen diskuterar med eleverna kring dessa ämnen.  

 

I1: Och sen absolut i olika ämnen, i SO det hör ju till att man går igenom olika konsekvenser 

av handlingar och brott och lag så den delen också. Sen pratar vi ju väldigt mycket om 

konsekvenser, det händer väldigt mycket vad ska man säga.. asså konflikter på vår skola, 

fysiska bråk och så så det är ju absolut nåt vi pratar om och gör anmälningar och vi säger då 

att händer detta utanför skolan och du är lite äldre så kommer det hända nåt.  

 

I3: Jag pratar jättemycket brott och straff med mina elever, idag så var det ett tjafs på 

basketplanen och en elev hotade en annan med att säga att han skulle kalla på hela sin släkt 

och misshandla den andra. Och då gick jag ju och förklarade för eleven att det är faktiskt 

egentligen ett brott att göra så, att hota någon. 

 



 20 

 

I citaten ovan exemplifieras hur lärarna gör för att försöka förse eleverna med god kunskap 

om vad som räknas som ett brott, samt om vad konsekvenserna av att begå ett brott kan bli. 

Detta verkar vara med syfte att främja en avhållsamhet från brott, genom att få eleverna att 

förstå att om man begår ett brott kan det innebära negativa konsekvenser. Inom sociala band 

teorin används begreppet övertygelse, för att beskriva individers övertygelse om 

rättssystemets och lagarnas legitimitet, varigenom individen känner en motvilja att begå brott. 

Här skulle begreppet kunna användas för att förtydliga hur lärarnas övertygelse fungerar som 

en del i sättet på vilket de försöker främja en liknande övertygelse hos sina elever. 

 

Lärarnas berättelser inrymmer tolkningar baserade på egna tidigare erfarenheter, som med 

hjälp av teorin om sociala band har tydliggjorts och kategoriserats. Lärarna beskriver inte 

riskfaktorer i termer av anknytning, åtagande, delaktighet eller övertygelse, enligt teorins 

terminologi, utan förklarar med andra ord hur de uppfattar ungas risk för brottslighet, men 

deras förklaringar kan förstås och ges en ytterligare dimension genom att knytas till teorin, 

vilket är vad jag gjort ovan. 

 

5.2 Svårigheter i det brottspreventiva arbetet 

 

Jag kommer här att använda mig av Sahlins fyra preventionsmodeller (2000, s.84) för att 

analysera intervjupersonernas utsagor om svårigheter och möjligheter i det 

brottsförebyggande arbetet i skolan och relatera dessa till preventionsmodellerna genom att 

belysa den brottsförebyggande insatsens överordnade värde samt åtgärdsobjekt.  

 

Samtliga intervjupersoner beskrev att de upplevde svårigheter eller hinder i det 

brottsförebyggande arbete som de var delaktiga i genom sin lärarroll. Vissa av de svårigheter 

som beskrevs relaterades till bristen på resurser i skolan, vilket intervjupersonerna ansåg 

skapade svårigheter att kunna lägga fokus på sådana insatser som kan fungera 

brottsförebyggande.  

 

I1: Tid och resurser är det nog egentligen de största hindren. Men man behöver också bli 

bättre på att organisera och prioritera så skulle man prioritera en lärares vecka eller termin 

och planera in sånt så skulle det ju va lättare. En skola som vår där det finns mycket 
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riskfaktorer hos många där skulle det behövas tätare samarbete och en satsning att 

omprioritera.  

 

Resursbristen beskrivs i citatet ovan vara något som märktes på den egna arbetsplatsen, men 

det ansågs även vara något som satte käppar i hjulet för brottsförebyggande arbete i form av 

samarbete mellan skolan och polisen, vilket illustreras nedan:  

 

I1: Ja asså jag vet hur svårt det är hur resurskrävande, precis som att det finns inte mycket 

lärarresurser finns det säkert inte mycket resurser inom polisen heller att kunna göra sånt 

här, men vi har pratat om att det hade varit skönt att ha de synliga på nåt sätt liksom för det 

händer ju saker som asså hade det hänt när de varit lite äldre så hade det helt klart varit ett 

brott. Samarbete med polisen, borde nästan va nåt sånt där hela tiden att det blir känt för 

barnen sådär. 

 

Det framhålls att grundliga förändringar krävs i form av ökade resurser, bättre samarbete och 

omprioriteringar för att lyckas bättre med det brottsförebyggande arbetet. Den önskan som 

beskrivs om en förändring i samarbetet med polisen, verkar främst syfta till att främja en 

konformitet hos eleverna genom att de får en bättre kännedom om polisens arbete och om vad 

en brottslig handling kan få för konsekvenser, speciellt om den begås efter att man blivit 

straffmyndig. Således skulle dessa åtgärder kunna relateras till modellen för Effektivisering av 

institutioner, inom vilken åtgärder syftar till att förändra förutsättningarna för samarbetet i 

det brottsförebyggande arbetet med det främsta målet att bidra till samhällets ordning genom 

färre unga som bryter mot lagen. 

 

Två av intervjupersonerna ansåg att även samarbetet mellan skolan och socialen var 

bristfälligt, vilket framkommer av dessa citat: 

 

12:Asså processen med socialen, de har ju så mycket att göra, detta blir inte prioriterat i och 

med att de är under 15, de har inte begått ett riktigt brott än, så därför är det inte så 

prioriterat jämfört med annat som pågår runtomkring i Malmö.  

  

Q2:2 Bättre samarbete med soc hade jag också önskat faktiskt, så att man skulle kunna ha 

fångat upp de här eleverna tidigare. 
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Även här angavs resursbrist som en orsak och konkreta åtgärder från socialens sida kom för 

sent, eller inte alls. Som ett resultat av detta ansåg man att elever i behov av hjälp inte blev 

hjälpta i tid eller riskerade att falla mellan stolarna. Även här är det som lärarna syftar till 

behöver åtgärdas, förutsättningarna för samarbetet, för att öka chansen att det ska lyckas. Det 

som man vill lyckas med är att få ett fungerande samarbete med socialen. Socialtjänsten är en 

förvaltning som arbetar för att främja individens välfärd (Sahlin, 2000, s. 94) och eftersom det 

är socialtjänstens arbete som man vill åt genom samarbetet, kan detta kopplas till modellen 

för Strukturförändring.    

 

En av intervjupersonerna tyckte att det fanns ett glapp mellan hur man på högre instanser tror 

att det ser ut på skolorna och hur det faktiskt ser ut, vilket hon förklarade så här:  

 

I1: Mm, ja men jag tycker att så fort man ger uppdrag åt någon så ska man ha koll på vad 

den personen egentligen gör annars. Asså verksamhetsbesök är så himla underskattat, jag 

tror att det borde va väldigt mycket fler sånna, från högre nivåer för att kunna faktiskt se. 

Man skulle ganska snabbt fatta det då, asså elever tar knivar till skolan, eller saxar hemifrån, 

det är allvarliga grejer. Eleverna utsätts för fara men också personalen.  

 

Lägesbilden på skolan som denna person jobbar på är allvarligare än vad de inom de högre 

instanserna tror, enligt denna persons uppfattning. Elevernas beteende innebär risker för både 

dem själva och för personalen, något som inte verkar ha uppmärksammats från beslutsfattare. 

När skolan tilldelas uppdrag och blir föremål för åtgärder så ligger alltså inte alltid en korrekt 

bild om läget till grund för uppdragets utformning. Här finns alltså från lärarens sida en 

önskan om att förutsättningarna för de högre instansernas utformande av uppdrag ska ändras 

till att inkludera verksamhetsbesök. På grund av hur intervjupersonen beskriver läget så 

verkar det som att första prioritering skulle vara att kunna förhindra incidenter där eleverna tar 

med “vapen” till skolan, således främja en ordning, vilket kan beskrivas som samhällets 

ordning, fast relaterat till skolmiljön, vilket då faller under modellen för Effektivisering av 

institutioner. Detta i sin tur skulle kunna förändra den fara som både lärare och elever utsätts 

för genom att leda en förändring av individers beteende för att uppnå ordning, enligt modellen 

för Kontroll.  
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Ett ytterligare hinder i det brottsförebyggande arbetet som lärarna tog upp var olika 

svårigheter som hade med samarbetet med skola och föräldrar att göra, exempelvis brister i 

föräldrarnas samarbetsförmåga eller förståelse eller att de befann sig i en utsatt situation. 

 

I2: När föräldrarna inte har språket, inte kan prata om sitt barn, inte kan regler och normer, 

det är också något som gör inte saken lättare. 

 

I1: Det är ju oftast eleverna som hamnar utanför som har hamnat utanför även hemma. Då är 

det jättesvårt, vi försöker hjälpa föräldrarna och ha kontakt och uppföljning så för att eleven 

ska kunna känna att vi alla finns här och jobbar för dig för att du ska må bra. Det är inte så 

lätt varje gång med föräldrar som inte har ork eller möjlighet, de kanske känner att skolan 

inte ska få göra så, de har inte så mycket förtroende.   

 

Här beskrivs en vilja från skolans håll att samarbeta med och hjälpa föräldrarna med syftet att 

främja individens välfärd, vilket beskrivs som att försöka förbättra elevens välmående. För att 

man ska lyckas så verkar det som att det skulle krävas en förändring i föräldrarnas beteende, 

dels genom att skapa sig en bättre förståelse för det svenska språket och gällande regler, men 

också att få en bättre förståelse för hur skolan arbetar och vad skolan bör och ska få göra. 

Detta kan kopplas till Socialisationsmodellen. På samma spår av svårigheter gällande 

samarbete med hemmet, förklarade en av lärarna att det finns en oklarhet gällande när skolan 

är ansvarig för att ta tag i och försöka lösa problem och när ansvaret ligger på föräldrarna till 

barnet som är inblandat.  

 

I1: Man känner ofta att asså (suck) är detta verkligen mitt jobb att utreda detta men så det är 

ju en fin linje, vart går ansvaret för hemmet och ansvaret för skolan, men man har fattat att 

det är det man brottas med. 

 

Sättet intervjupersonen beskriver problemet på; “men man har fattat att det är det man brottas 

med”, implicerar att det är ett problem som uppfattas vara konstant och oföränderligt. För att 

lösa det problem som intervjupersonen beskriver, krävs en förändring av förutsättningar, med 

syfte att etablera klara riktlinjer kring var man ska dra en gräns för skolans ansvar. 

Intervjupersonen pratar om att “utreda” vilket verkar syfta mer till att lösa problemet för 

(samhällets) ordnings skull, snarare än individens välfärd. Således kan man placera in även 

detta i modellen för Effektivisering av institutioner. 
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5.3 Möjligheter i det brottspreventiva arbetet  

 

Samtliga intervjupersoner beskrev också att de upplevde möjligheter i sådant 

brottsförebyggande arbete som de var delaktiga i eller hade kännedom om. En intervjuperson 

beskrev sin egen potential relaterad till att hjälpa till och göra skillnad för unga som en 

möjlighet: 

 

I3: [...] skolan är ju avgörande för hur det kommer gå för dig i livet. Jag har vänner som har 

hamnat snett i livet och suttit inne och jag känner att jag vill inte att andra ska gå den vägen 

och jag vill kunna hjälpa andra att välja annan väg. Det är ju vårt uppdrag att forma goda 

samhällsmedborgare, det har jag fått höra mycket. 

 

Intervjupersonen beskriver här att anledningen till att hon valde att bli lärare, var för att vara 

en hjälp för barn och ungdomar och leda in dem på rätt spår i livet. Detta relateras vidare till 

ett av de mål som skolan arbetar för, nämligen att forma elever till goda samhällsmedborgare. 

Intervjupersonen framhåller här skolan som en institution där man arbetar för att främja goda 

beteenden hos elever, för att de sedan ska kunna delta i samhället på ett önskat sätt. Från 

intervjupersonens håll verkar det komma från en önskan om att främja individers välfärd, 

men också från skolans håll där målet om att skapa goda samhällsmedborgare först och främst 

kan beskrivas utifrån ett perspektiv av att gynna samhällsordningen. Därav kan denna utsaga 

relateras till både Socialisationsmodellen och Kontrollmodellen. 

 

I3: Ohja. Ja eleverna spenderar ju så mycket tid här och här har vi ju möjligheten att forma 

dem. Det beror mycket på hur skolan fungerar. Det beror på vilken ledning man har och hur 

motiverad ledningen är att man ska lyckas på den fronten.  

 

Vidare förklarar samma person att skolledningens sätt att arbeta på är avgörande för hur det 

brottsförebyggande arbetet görs. En skolledning som lägger stor vikt vid att främja skolans 

brottsförebyggande arbete ger personalen ökad möjlighet att använda sin potential för att leda 

elever i rätt riktning. Förutsättningarna för arbetet anses alltså vara viktiga för att kunna 

främja sådant arbete som har både individens välfärd och samhällets ordning i fokus, vilket 

landar i modellen för Strukturförändring samt modellen för Effektivisering av institutioner.  
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En intervjuperson ansåg att det var av största vikt att eleverna upplever skolan som 

meningsfull och att om man kan få elever att känna att skolan betyder något, så minskar man 

brottsbenägenheten 

 

I1: Asså mitt jobb är en del i det och hela samhället liksom, men skola eftersom det är den 

första stora institution som, ett barn kommer till så måste den ju bära så att skoldagen, att det 

känns vettigt och ger mening för eleven. Det är i högsta grad förebyggande. 

 

En studie visade att elevers upplevelse av skolan och av sin egen förmåga, är av större 

betydelse än den faktiska förmågan, gällande risken för brottslighet (Hirschi, 2002, s.117). 

Därav kan skolans arbete för elevers trivsel och tilltro till den egna kompetensen, precis som 

intervjupersonen hävdar i citatet, fungera brottsförebyggande. Här sätts individens välfärd 

främst i kombination med en typ av beteendeinriktat åtgärdsfokus som syftar till att främja 

elevens utveckling genom att öka tilltron till sig själv och sin kompetens, vilket kan relateras 

till Socialisationsmodellen.  

 

Att åtgärder sattes in för sent i många fall sågs av intervjupersonerna som ett hinder för 

möjligheten att brottspreventiva åtgärder skulle lyckas. Således betraktades tidiga åtgärder å 

andra sidan som en möjlighet till ett fungerande brottsförebyggande arbete. Bland 

intervjupersonerna fanns en gemensam tro på möjligheten att påverka, om arbetet skulle sättas 

in tidigare än vad det gör idag 

 

I1: Jag tror att man hade kunnat förhindra det om man gjort någonting tidigare. 

 

I: Asså ju tidigare desto bättre. Det är då man kan fånga upp dem.  

 

Således vill man förbättra förutsättningarna för att det brottspreventiva arbetet ska lyckas, 

genom att börja tidigare och detta kan vara både med syfte att främja individens välfärd men 

också samhällets ordning, vilket resulterar i de två modellerna Strukturförändring och 

Effektivisering av institutioner.  
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Skolan beskrevs även kunna fungera som en slags mötesplats dit andra verksamheter och 

organisationer kan komma för att locka eleverna till övervakade aktiviteter efter skolan, 

exempelvis: 

 

I2: Och sen det här med fritidsverksamheten, vi vill att de som jobbar där ska komma till 

skolan för att komma närmare eleverna och för att dra till sig eleverna, sen när de slutat 

skolan så vill vi ju helst inte att de ska dra runt och härja ute på gatorna utan det är bättre att 

de då är i en lokal där man kan se dem.  

 

Alltså ger skolan möjlighet för exempelvis fritidsverksamheten att nå ut till så många barn 

som möjligt och läraren som citatet ovan kom från ansåg att denna möjlighet borde ta 

tillvaratas. Argumentet för att det är bättre att eleverna är på fritids efter skolan verkar till 

största del handla om att man vill kunna ha koll på deras beteende för att de förhoppningsvis 

ska vara mer ordningsamma, vilket utmynnar i Kontrollmodellen.  

 

Lärarna berättar om det brottsförebyggande arbetets svårigheter och möjligheter så som de har 

upplevt och tolkat dem. De beskriver inte dessa utifrån något överordnat värde eller 

åtgärdsobjekt, men genom att använda de olika preventionsmodellerna i analysen kan de 

värden och åtgärder som indirekt beskrivs i intervjupersonernas utsagor, lyftas fram. Med 

användningen av preventionsmodellerna har jag syftat till att analysera berättelserna och ge 

dessa en ytterligare dimension genom att visa på vad för överordnat värde och åtgärdsobjekt 

som kan utläsas ur berättelserna.  

 

6 Resultat och slutsatser 

 

Uppsatsen har syftat till att få en bild utav hur lärare upplever sin roll i skolans 

brottsförebyggande arbete i form av svårigheter och möjligheter, samt vad de upplever kan 

öka risken för att unga ska begå brott. Resultatet måste förstås utifrån det faktum att 

subjektiva bedömningar har präglat uppsatsen vid val av intervjufrågor, kodning och sortering 

av intervjumaterialet, val av de delar av materialet som inkluderats i uppsatsen, samt val av 

teori och modell och användandet av dessa i analysen av intervjumaterialet. Jag uppmuntrar 

läsaren till att ha detta i åtanke vid läsning av uppsatsens resultat som presenteras nedan.  
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Samtliga av de lärare jag intervjuade tog upp och gav exempel på olika faktorer som de 

kopplade till en ökad risk för brottslighet. Sammantaget indikerade lärarnas bedömning på att 

de band som en individ har till samhället enligt sociala bandteorin, har betydelse för en 

individs risk för brottslighet. Hemsituationen betraktades som en bidragande faktor till ökad 

risk för brottslighet om den var dysfunktionell på något sätt som innebar att barnet eller 

ungdomen i hemmet fick en svag anknytning till föräldrar eller förälder. En svag anknytning 

till skolpersonal upplevdes också kunna öka brottsbenägenheten, likaså en låg grad av 

åtagande samt låg grad av delaktighet i skolan. En låg grad av övertygelse om polisens 

legitimitet betraktades också som brottsalstrande.  

 

Var och en av lärarna beskrev också flera olika svårigheter och möjligheter i sin roll som 

delaktig i skolans brottsförebyggande arbete. Det som i huvudsak togs upp som svårigheter 

bland flera av intervjupersonerna var resursbrist, både på den egna skolan, men också en 

förmodan om en resursbrist även inom polis och socialtjänst, som ansågs försvåra för 

samarbetet dem och skolan. Även samarbetet med vissa av elevernas föräldrar ansågs ibland 

fungera bristfälligt. Därtill beskrev en intervjuperson svårigheter gällande att veta när ett 

problem med elever var skolans ansvar och när det inte var det, samt att det på 

beslutsfattarnivåer finns en felaktig bild av hur barnens beteende ser ut i skolan och således är 

det en felaktig bild som styr vilka brottsförebyggande insatser som sätts in i skolan. 

Möjligheterna utgjordes dels av hur man i rollen som lärare kan hjälpa elever och främja ett 

konformt beteende men också av hur skolans ledning fungerade. I det fall ledningen 

prioriterade brottsprevention som en del i skolans arbete, så fanns det också ökade möjligheter 

att lyckas med sådant. Det poängterades även att skolan som institution ger möjligheten att 

sätta in åtgärder tidigt och på så vis förhoppningsvis förebygga brottslighet. Samtliga 

preventionsmodeller förekom i lärarnas berättelser, i relativt jämn utsträckning men där de 

flesta kunde relateras till modellen för effektivisering av institutioner, inom vilken åtgärder 

syftar till att förändra förutsättningar och det huvudsakliga värdet är samhällets ordning. 

 

Berättelserna från lärarna om både vad som bedöms vara risker för brottslighet, samt om 

brottspreventionens svårigheter och möjligheter kan även relateras till de olika riskfaktorer 

som beskrevs i avsnittet om tidigare forskning, utifrån kategorierna: 1) individen själv, 2) 

föräldrar, 3) umgänge, 4) skola och samhälle (Wasserman, et.al, 2003). Lärarna tog främst 

upp riskfaktorer som kan relateras till kategorierna föräldrar och skola & samhälle. 
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Resultaten kan inte generaliseras till någon typ av population eftersom de baserats på ett litet 

urval på tre personer. Resultaten kan i högsta utsträckning ses som en indikation på ett 

fenomen som möjligtvis också finns i en större population. 

 

6.1 Vidare forskning 

 

Framtida forskning skulle kunna rikta sig bredare än vad denna studie gjort, inom viken ett 

litet antal grundskolelärare från CTC-områden i Malmö intervjuats. Det hade varit intressant 

att också inkludera förskolepedagoger och lärare på gymnasienivå och göra intervjuer med ett 

större antal personer, för att se hur det brottsförebyggande arbetet skiljer sig beroende på 

åldern hos de som arbetet riktar sig till. En jämförelse mellan skolor i olika delar av Sverige är 

också relevant. Resultaten skulle sedan kunna användas som en del i underlag för att kunna 

utveckla och förbättra framtida brottspreventivt arbete i skolan.  
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2020/21:414. Svar på skriftlig fråga 2020/21:414 besvarad av utbildningsminister Anna 

Ekström (S). Skärpning av skolors brottsförebyggande arbete.    

 
 

 

Bilaga 1  
 

Intervjuguide 

 1. Vad jobbar du som?  

 2. Hur länge har du jobbat som det?  

 3. (Om lärare): Vad jobbar du med för årskurs?  

 4. Vad var det som fick dig att välja yrket?  

 5. Upplever du några skillnader inom ditt yrke idag, jämfört med när du först 

började?  

 6. Vad tror du är de främsta anledningarna till att unga begår brott? Vad tror du att 

man kan göra för att förhindra detta?  

 8. Tror du att skolan generellt sätt fungerar som en brottsförebyggande aktör? 

(Varför/Varför inte?)  

 9. Upplever du att man på något sätt arbetar brottsförebyggande på skolan du 

arbetar på? (Hur?)  

 10. Om JA på fråga 9: Vad tycker du om sättet man arbetar på/åtgärder man gör?  

 11. Om JA på fråga 9: Vad upplever du för krav på dig i koppling till din yrkesroll 

från föräldrar/rektor/samhälle? Har du möjlighet att uppfylla dessa krav?  

 12. Vad finns det för hinder eller svårigheter när man ska arbeta brottspreventivt?  

 13. Finns det samarbete mellan skolan och andra myndigheter eller andra slags 

aktörer och hur fungerar detta samarbete isåfall?  

 14. Om NEJ på fråga 9: Tycker du att ni borde arbeta brottsförebyggande?  

 15. Om NEJ på fråga 9: Finns det något behov/problem på arbetsplatsen som skulle 

kunna hjälpas av brottsförebyggande arbete?  
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 16. Har du kännedom om elever på skolan som begått brott eller som man uppfattat 

varit i en riskzon för att börja begå brott? 

   17.   Om JA på fråga 16: Gör man på skolan något om man vet eller misstänker att 

en elev begår brott eller befinner sig i en riskzon? 

 18. Kan man märka på ett barn eller ungdom om hen har större risk att hamna i 

kriminalitet? (Hur isåfall?)  

 19. Hur mycket koll har man på vad eleverna gör och hur eleverna har det utanför 

skolan? 

 20. Vet du om ni arbetar utifrån CTC på skolan?  

 21. Vad vill du att andra ska veta, både myndigheter och allmänheten om hur det är 
att jobba som lärare och att arbeta brottsförebyggande?  
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